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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo é o de evidenciar as identidades culturais dos alunos da Licenciatura 

em Letras-Espanhol, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte – IFRN, em integração com a Universidade Aberta do Brasil – UAB, na modalidade 

a distância, construídas a partir dos enunciados produzidos por eles em um Fórum de 

discussão on-line. Para tanto, elegemos para análise o fórum temático Usar fragmentos da 

internet é um ato ético? gerado no primeiro semestre de 2011, veiculado na disciplina Leitura 

e Produção de Textos. O interesse desta pesquisadora em evidenciar as identidades culturais 

desses sujeitos, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, surgiu a partir do contato com essa 

realidade, na qual foi constatado que os enunciados construídos pelos alunos eram ricos em 

posicionamentos, significações e interações. Ao produzir seus discursos, tais sujeitos 

oportunizam uma reflexão sobre como podemos estabelecer sentido na interação criada no 

ensino on-line bem como sobre a construção das identidades culturais dos sujeitos dentro 

desse espaço virtual. A forma como os alunos participam do Fórum de discussão representa 

experiências de aprendizagem que levam à construção das identidades culturais, o que 

determina a trajetória dos sujeitos, o que faz da identidade um constante processo de vir a ser, 

um contínuo transformar-se. Na perspectiva da Linguística Aplicada de enfoque 

interdisciplinar, nossa referência teórica baseia-se no modelo sócio histórico da linguagem, 

entendendo-a como prática social. Ainda no campo teórico, este estudo estabeleceu uma 

interconexão com os estudos culturais à medida que utiliza o conceito de identidade cultural 

na pós-modernidade. A análise dos discursos revelou-se plural, com uma multiplicidade de 

identidades culturais que, evidenciadas a partir dos posicionamentos dos sujeitos, centraram-

se na concordância, outras na discordância, ou mesmo na ousadia. Constatou-se, ainda, no 

referido percurso investigativo, que essas identidades podem ser construídas e reconstruídas 

se estiverem imersas em outro conjunto de práticas sociais determinadas historicamente. 

 

Palavras-chave: Linguagem. Práticas discursivas. Identidade cultural. Ambiente virtual de 

aprendizagem. Fórum de discussão. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this study is to highlight the cultural identities of Spanish undergraduate students from 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN, in integration with Universidade Aberta 

do Brasil – UAB, in the distance modality, built from utterances produced by them in a forum 

discussion online. For this, we chose to analyze the thematic forum “Using fragments of the internet is 

an ethical act?” generated in the first semester of 2011, linked to the Reading and Writing course. The 

interest of this researcher to highlight the cultural identities of these subjects, in the Virtual Learning 

Environment, emerged from the contact with this reality, in which it was found that the statements 

constructed by students were rich in positions, meanings and interactions. By producing their 

speeches, such subjects nurture a reflection on how we can establish meaning in the interaction created 

in online teaching as well as on the construction of cultural identities of the subject within that virtual 

space. The way students participate in the discussion forum represents learning experiences that lead 

to the construction of cultural identities, which determine the trajectory of the subjects, which makes 

the identity an ongoing process. Our theoretical reference follows the interdisciplinary approach of 

Applied Linguistics and is based on the socio-historical model of language, with language construed 

as a social practice. This study also established an interface with cultural studies, as it uses the concept 

of  cultural identity in postmodernity. Analysis of the utterances lead to plurality, with a multiplicity of 

identities, as evidenced from the positioning of the subjects, some focused on the agreement, others on 

the disagreement, or even on the boldness. It was found also in the investigative path that these 

identities can be constructed and reconstructed if they are immersed in another set of historically 

determined social practices. 

 

 

Keywords: Language. Discursive practice. Cultural identity. Virtual learning environment. 

Discussion forum. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com o advento das novas tecnologias, o desenvolvimento, em especial, da 

informática, reverberou por toda a esfera social de forma complexa, caracterizando a 

realidade em transformação, em deslocamento, além de proporcionar o surgimento de novos 

ambientes socioculturais. Conforme Gomes (2013), o avanço extraordinário da tecnologia 

vem produzindo um contínuo processo de mudança em todos os setores da sociedade, o que 

estaria causando um movimento de mutação de nossas ações, individuais ou coletivas.  

Dessa forma, podemos perceber que as novas tecnologias parecem tomar grande 

parte de nossas vidas, nas diversas áreas, atuando de forma considerável na construção de 

nossas práticas cotidianas. Sendo assim, observamos um sujeito cada vez mais inserido na 

chamada globalização, cujo acesso à informação dá-se de forma muito rápida, especialmente 

on-line, deixando claro que, hoje, não há muito espaço para os desconectados. 

Aliado a esse contexto, podemos perceber a integração entre internet e educação, 

favorecendo o acesso a esta em diferentes níveis. Desse modo, acreditamos que uma educação 

mediada por tecnologias favorece a diversidade de grupos e culturas, a fim de aproximar as 

pessoas de todas as regiões. Segundo Moran (2002), as tecnologias interativas, sobretudo, 

vêm evidenciando, na educação a distância, o que deveria ser o cerne de qualquer processo de 

educação: a interação e a interlocução entre todos os que estão envolvidos nesse processo. 

Nos últimos anos, a educação a distância - doravante, EAD - tornou-se uma das 

modalidades que mais cresceu no Brasil, tendo em vista que a necessidade de se qualificar e, 

atualmente, o poder de disseminação rápida de informações, notadamente pelo uso da 

internet, são indícios pertinentes desse aumento na procura dos cursos à distância. Com isso, é 

cada vez maior a procura das pessoas, que não possuem uma formação, em se incluírem nos 

processos de qualificação.  

Embora o avanço das tecnologias à educação ainda esteja causando discordâncias e 

críticas de alguns estudiosos, com relação às políticas públicas e ao próprio modo como as 

tecnologias, especificamente com o computador e o uso da internet, são utilizadas na EAD, 

ainda sim, tornou-se uma modalidade importante, uma vez que possibilita a chegada do 

conhecimento nos mais distantes espaços geográficos. 

Nesse sentido, com tantas inovações, observamos uma mudança no comportamento 

os sujeitos que, na pós-modernidade (HALL, 1996, 2001, 2012), buscam seus eus, surgidos 

na era da globalização. Como o sujeito é sempre diferente, passa-se a olhar para essa 
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diferença de uma outra forma. Passamos a identificar relações que interferem em nossas 

construções cotidianas, nossas práticas sociais, como forma de entendimento do mundo. 

Ao analisarmos, por exemplo, a interação entre os sujeitos, em um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (ABRÃO; SILVA, João; SILVA, Juliana, 2011; PEREIRA, 2011; 

SANTOS; OLIVEIRA, 2010; SCORSOLINI-COMIN et al., 2009; SILVA, S., 2009; SILVA, 

T., 2011; VASCONCELOS; FRANCELINO, 2013; VEIGA, 2008), percebemos que eles 

também transformam-se e reconstroem-se naquele espaço, na medida em que as interações 

acontecem, uma vez que estão permeados de novos valores refeitos cotidianamente. 

Partindo dessa visão de que vivemos atualmente um grande fluxo de invenções e 

inovações tecnológicas, e com possibilidades de ampliar o acesso à educação, elegemos como 

objeto de estudo as identidades dos alunos da Licenciatura em Letras-Espanhol, na 

modalidade a distância, construídas a partir das práticas discursivas em um Fórum de 

discussão on-line – doravante, Fd – ferramenta bastante utilizada no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – doravante, AVA. 

O interesse desta pesquisadora em estudar as construções identitárias em um AVA 

surgiu a partir do contato com essa realidade, por meio do trabalho com tutoria a distância, e 

intensificou-se na medida em que se constatavam, no Fd, que os enunciados produzidos pelos 

alunos eram ricos em posicionamentos, significações e interações, principalmente nos fóruns 

temáticos. 

Dessa forma, observamos que, quando o sujeito constrói seu enunciado, ele exige um 

outro que responde ou um outro a quem ele responderá. Como o próprio pensamento 

bakhtiniano afirma, o enunciado é sempre um acontecimento, que possui uma situação 

histórica definida, atores sociais identificados, que compartilham as mais diversas situações e 

experiências. São relações que envolvem o diálogo, o encontro e a responsabilidade entre os 

sujeitos. No Fd, o soar das vozes está perpassado de valores pessoais, que vão além da 

simples concordância ou discordância do que um ou outro diz. 

Portanto, a compreensão do Fd — espaço privilegiado de interação verbal, na medida 

em que desenvolve uma prática de comunicação interativa, por meio dos discursos produzidos 

por seus participantes —, no espaço do AVA, provoca-nos para uma abordagem reflexiva 

sobre como podemos estabelecer relações de sentido nas interações desenvolvidas, bem como 

sobre a construção de identidades culturais
1
 dos sujeitos dentro desse espaço virtual, além do 

                                                           
1
 Estamos nos referindo a um conceito exposto por  Hall (1996, 2012). 
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uso da linguagem na representação do eu e da realidade social dos indivíduos que dela se 

utilizam. 

  Com foco nessa discussão, a presente pesquisa tem como objetivo principal 

identificar, por meio do Fórum de discussão, as identidades dos alunos formadas em 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Para tanto, a nossa pesquisa tem como norte algumas 

questões que lhe são essenciais: 

1. Quais identidades culturais são construídas pelos alunos a partir dos seus 

posicionamentos em relação ao tema proposto no Fórum de discussão? 

2. Quais relações dialógicas são estabelecidas por essas identidades? 

A fim de responder as questões acima delineadas, traçamos os seguintes objetivos: 

1. Evidenciar as identidades culturais construídas pelos alunos a partir dos seus    

posicionamentos em relação ao tema proposto no Fórum de discussão. 

2. Identificar as relações dialógicas estabelecidas por essas identidades. 

Inserida no âmbito das Ciências Humanas e Sociais, este estudo está situado na área 

da Linguística Aplicada – doravante, LA – indisciplinar (MOITA LOPES, 2006), 

considerando, portanto, as mudanças epistemológicas relacionadas ao cenário complexo e 

novo advindos da contemporaneidade. O enquadre desta pesquisa será de acordo com os 

propósitos do paradigma qualitativo-interpretativista, contribuindo para que a compreensão 

das identidades, que nos propomos a investigar no Fd, construa-se a partir dos significados e 

entendimentos existentes dentro de uma determinada prática de uso da linguagem. 

Concordando com esse ponto de vista, ancoramo-nos nos estudos do Círculo de 

Bakhtin, quando entende a linguagem como acontecimento, como algo concreto, no âmbito 

do evento singular, diante de sujeitos posicionados em uma determinada situação enunciativa 

e com valores sociais imbricados no contexto. 

Quando estabelecemos com a palavra do outro, relações de sentido, geramos 

significações responsivas a partir de posicionamentos avaliativos, tendo em vista que toda 

compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva, toda 

compreensão é prenhe de resposta (BAKHTIN, 2010)
2
. 

Esta pesquisa fundamenta-se, ainda, no valor da identidade para o sujeito pós-

moderno, como já mencionado anteriormente. Nesse sentido, em contraste com a definição do 

senso comum, que entende identidade como reconhecimento de alguma origem coletiva ou 

                                                           
2
 Seguindo o padrão da ABNT, descrevemos as referências bibliográficas de acordo com a edição do material a 

que tivemos acesso, tais como as obras de Bakhtin. 
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então de características partilhadas com outros grupos, Hall (2012) define, em uma 

abordagem discursiva, a identificação como construção, um processo sempre incompleto. 

Assim sendo, as identidades são tanto uma questão de ser quanto de se tornar, tendo 

em vista que pertencem ao passado, mas também ao futuro. Não é algo que já exista, 

transcendendo a lugar, tempo, cultura e história. Essas identidades culturais nada mais são do 

que os nomes que aplicamos às diferentes maneiras que nos posicionam e pelas quais nos 

posicionamos e, sendo assim, elas têm histórias e sofrem constantes transformações. Para 

Hall (2001), as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram a vida social, estão em 

declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui 

visto como sujeito unificado. Dessa maneira, não há mais uma identidade una, centralizada, 

mas um sujeito plural, heterogêneo. 

Corroborando com essas considerações acerca das identidades culturais, podemos 

vislumbrar que o sujeito do AVA, em um Fd, (re)constrói-se por meio dos discursos do outro 

e seus posicionamentos estão permeados de valores que se acrescentam a seu próprio 

discurso. A forma como os sujeitos participam desses fóruns representa experiências de 

aprendizagem, que levam à construção das identidades culturais, o que determina a trajetória 

dos sujeitos, fazendo da identidade um processo de vir a ser, um constante tornar-se. 

Nesta Introdução, definimos o nosso objeto de estudo, o problema de pesquisa, 

justificamos a escolha do tema, assentamos as questões de pesquisa e os objetivos, além de 

apresentarmos o embasamento teórico em que nos respaldamos. A partir de agora, exporemos 

como sequenciamos esta dissertação, para um melhor entendimento deste trabalho acadêmico. 

Na primeira seção, intitulada A EAD na era da internet, apresentaremos um breve histórico 

sobre a modalidade de ensino a distância no mundo e no Brasil, abordaremos algumas 

reflexões acerca dos desafios da EAD em nosso país, atualmente, no que tange às políticas 

públicas referentes a ela, teceremos considerações sobre o ciberespaço e falaremos a respeito 

do ensino on-line — seu ambiente e suas ferramentas, nas quais destacaremos o Fd. Na 

segunda seção, sob o título Percorrendo a identidade e a linguagem, trataremos dos estudos 

que contemplam as identidades culturais e o consequente problema da identidade no novo 

mundo globalizado e, posteriormente, discorreremos a respeito da concepção de linguagem do 

Círculo de Bakhtin. E, logo após, introduziremos uma breve revisão de pesquisas realizadas 

que retomam o nosso objeto de pesquisa. Na terceira seção, denominada Percurso 

metodológico, apresentaremos o contexto da pesquisa e a condução metodológica aplicada ao 

estudo. Na quarta seção, intitulada Diálogos com o outro: em busca de identidades culturais 

no Fórum de discussão on-line, faremos a composição dos aspectos linguísticos e discursivos, 
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os quais funcionarão como elementos constitutivos das marcas identitárias, de forma a atender 

aos objetivos da pesquisa empreendida. Em seguida, analisaremos os posicionamentos, que 

funcionam como indicadores na construção das identidades culturais dos estudantes inseridos 

no curso de Letras-Espanhol, tomando como base as abordagens teóricas desenvolvidas em 

seções anteriores. 

 Nas Considerações finais, explicitaremos nossas conclusões, articulando-as às 

questões e aos objetivos apresentados como também registraremos algumas reflexões sobre o 

tema em pauta e as perspectivas futuras para uma ampliação deste estudo. Por último, 

seguirão as Referências e os Anexos. 
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2 A EAD NA ERA DA INTERNET 

 

 

Nesta seção, temos por objetivo inicial apresentar um breve histórico sobre a 

modalidade de ensino a distância no mundo e no Brasil. Por conseguinte, abordaremos 

algumas reflexões acerca dos desafios da educação a distância em nosso país, atualmente, no 

que tange às políticas públicas referentes a ela. Somado a essas questões e ao fato de as 

tecnologias da informação e comunicação favorecerem novas formas de acesso à informação, 

novos estilos de aprendizagem, que podem ser compartilhados entre sujeitos, teceremos 

considerações sobre o ciberespaço, respaldando-nos em autores que corroboram com nossa 

pesquisa. E, finalmente, falaremos a respeito do ensino on-line — seu ambiente e suas 

ferramentas, nas quais destacaremos o Fórum de discussão. 

 

 

2.1 Breve histórico da EAD no mundo e no Brasil 

 

 

A evolução da EAD é marcada pelo surgimento e difusão dos meios de 

comunicação. Segundo Moore e Kearsley (2008), a educação a distância evoluiu ao longo de 

diversas gerações, na história. A primeira geração foi marcada pelos estudos por 

correspondência; a segunda, por transmissão de rádio e televisão; a terceira, pelas 

universidades abertas; a quarta, pelas teleconferências; e, por último, mais recentemente, pela 

internet. 

Na primeira geração, os estudos por correspondência tiveram um grande destaque, 

permitindo que as pessoas que desejassem estudar em casa ou no trabalho, tivessem aulas 

com um professor a distância. No Brasil, os cursos eram voltados especialmente ao comércio 

e ao setor de serviços, tendo em vista que o objetivo desses cursos era o de empregar seus 

alunos. Como os serviços postais eram baratos e confiáveis, os materiais didáticos eram 

enviados pelos correios, que utilizavam as ferrovias para o transporte. 

Conforme Moore e Kearsley (2008, p. 27), 

 

 

o motivo principal para os primeiros educadores por correspondência era a 

visão de usar tecnologia para chegar até aqueles que de outro modo não 
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poderiam se beneficiar dela. Naquele tempo, isso incluía as mulheres e, 

talvez por essa razão, elas desempenharam um papel importante na história 

da educação a distância. [...] a instrução por correspondência era uma 

ferramenta poderosa. 

 

 

Quanto à segunda geração da EAD, o rádio surgiu no início do século XX. Muitos 

educadores reagiram com otimismo e entusiasmo, afinal, seria mais uma ferramenta que 

chegava para auxiliar e/ou complementar o ensino a distância. Vários foram os programas 

educativos que se multiplicavam e repercutiam não só no Brasil, mas em diversos países. 

Com a revolução deflagrada em 1969, em nosso país, grandes iniciativas foram abortadas e o 

sistema de censura praticamente liquidou a rádio educativa brasileira. 

A televisão para fins educativos foi usada de forma positiva na fase inicial, e vários 

incentivos aconteceram no Brasil, especialmente nos anos 60 e 70 (ALVES, 2007). Alguns 

privilégios foram concedidos para a concessão de televisões para fins especialmente 

educativos. Às instituições de ensino e fundações foram concedidos estímulos para a criação 

de canais de divulgação educacional. No início dos anos 90, há um grande declínio nas 

veiculações diárias dos programas educacionais nas emissoras. Os anos passam e nada muda 

e, na maioria dos casos, os programas passam a ser transmitidos em horários inconciliáveis 

com a disponibilidade dos estudantes. Salvo algumas exceções, que ainda hoje continuam 

veiculando programas educativos e também os telecursos para que os alunos possam obter a 

certificação junto aos órgãos competentes. 

De acordo com Moore e Kearsley (2008), a terceira geração seria caracterizada pela 

universidade aberta, surgida no Reino Unido, nos anos 60. 

 

 

O que surgiu foi a primeira universidade nacional de educação a distância, 

que se valeria de economias de escala, tendo mais alunos do que qualquer 

outra universidade, com um nível de financiamento elevando e empregando 

a gama mais completa de tecnologias de comunicação para ensinar um 

currículo universitário completo a qualquer adulto que desejasse receber tal 

educação (MOORE; KEARSLEY, 2008, p. 36). 

 

 

A Universidade Aberta do Reino Unido (uma instituição física) nasce como uma 

universidade de classe mundial e, ainda, como modelo para um método de sistema total de 

educação a distância. No Brasil, a universidade aberta (apenas um sistema, portanto, não é 

uma instituição física) é instituída pelo Decreto 5.800, de junho de 2006 (BRASIL, 2006). O 
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sistema, denominado Universidade Aberta do Brasil – UAB – é integrado por universidades 

públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade 

de acesso à formação universitária. 

Na sequência, temos a quarta geração, relacionada à teleconferência. Nos anos 80, a 

educação a distância nos Estados Unidos era baseada na tecnologia da teleconferência, 

elaborada geralmente para o uso em grupos. 

Por último, vislumbramos a quinta geração: aulas virtuais baseadas no computador e 

na internet. Os primeiros sistemas de computação foram desenvolvidos nos anos 60 e 70. Os 

equipamentos, de grande porte, eram instalados em salas com muitos materiais, conectados a 

vários terminais que utilizavam conexões por meio do telefone. Após a Intel ter inventado o 

microprocessador em 1971 e o primeiro computador pessoal, o Altair 8800, ser lançado à 

venda em 1975, o uso da instrução baseada em computador aumentou significativamente 

(MOORE; KEARSLEY, 2008). 

No cenário da educação no Brasil, os computadores surgiram por meio das 

universidades, que instalaram os primeiros equipamentos nos anos 70. No início, tais 

equipamentos tinham um alto custo, mas, com o passar do tempo, tornaram-se mais baratos e 

bem acessíveis a nossa população. Segundo Alves (2007), ao lado das máquinas, a rede 

mundial de computadores viabilizou sua forte adoção no sistema educativo brasileiro e 

mundial. 

 

 

2.2 Os desafios da EAD no Brasil: algumas reflexões 

   

 

Considerando que até a primeira metade dos anos 90, a EAD era utilizada, 

basicamente, para cursos por correspondência, na metade seguinte, inicia-se um processo de 

expansão, especificamente, a partir de 1996, quando essa modalidade de ensino é legitimada 

para o ensino superior. 

 

 

Neste novo contexto é preciso levar em conta que a EAD passou a ser o 

caminho escolhido pelos gestores públicos para formar o conjunto de 

professores com baixa qualificação e/ou com qualificação desatualizada, 

quer pelo seu baixo custo, possibilidade de maior controle, além de ser 

acessível a professores das diferentes regiões do país, ao mesmo tempo em 

que conseguia driblar uma série de resistências, quer das instituições 
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formadoras, quer dos sistemas de ensino, criando uma nova conjuntura para 

a execução das políticas públicas na área (ORTH; MANGAN; NEVES, 

2012, p. 9) 

 

 

Essas ações causaram o crescimento desenfreado da educação a distância no Brasil, 

fazendo com que educadores, pesquisadores, políticos e gestores tomassem uma posição e 

começassem a discutir normas mais firmes à oferta de disciplinas e cursos de graduação e de 

pós-graduação nas instituições que contemplavam o ensino a distância. Com isso, portarias e 

decretos foram criados a fim de estabelecer novos critérios para credenciamento de 

instituições, com o propósito de sanar os excessos e tentar garantir a qualidade dos cursos. 

Mesmo os novos decretos e portarias não contiveram a demanda, tendo em vista que, 

com as reformas educacionais acontecendo desde a metade dos anos 90, a EAD trouxe a 

oportunidade de democratização do ensino, mas também, a de servir aos interesses do 

mercado. Interesses esses que podem não ter mudado muito ao longo do tempo. 

Nos últimos anos, de acordo com Gomes (2013), o avanço extraordinário da 

tecnologia vem produzindo um contínuo processo de mudança em todos os setores da 

sociedade, ao que ele denomina revolução digital
3
. Essa revolução estaria causando um 

processo de mutação de nossas ações, individuais ou coletivas e, dessa forma, todos seriam 

impactados pela nova visão que passaríamos a ter sobre nós mesmos e os outros. 

 

 

As inovações tecnológicas, que despontam no mundo globalizado da mídia 

eletrônica, estão implicando em conformações diferenciadas da vida social 

contemporânea e levando a ressignificações de conceitos, tais como o de 

infância, juventude, velhice, família, inclusão ou exclusão social e muitos 

outros, pois remodelam sociedades e identidades em todo o mundo 

(ZUIN, 2010, p. 962) 

 

 

É inegável que a globalização também tenha afetado a educação, tendo em vista que 

com a revolução científico-tecnológica, as tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

estão sob uma aura de magia (MOREIRA; KRAMER, 2007), fazendo com que tais 

tecnologias, miraculosamente, garantam qualidade na formação dos sujeitos. Para alguns 

                                                           
3
 De acordo com Gomes (2013), essa revolução é estabelecida por ocasião das novas tecnologias de informação 

e comunicação (TIC) nas diversas formas de interação humana. 
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estudiosos da área, é necessário que haja uma visão crítica com relação aos usos apropriados 

dessas tecnologias para que realmente aconteça uma educação/formação de qualidade. 

Nesse sentido, atualmente, é notório que a EAD tenta cumprir as urgências de 

formação e/ou qualificação a que os sistemas educativos, em certa medida, não têm 

correspondido. O avanço da tecnologia possibilitou à EAD sustentar o desafio de abranger 

diversas áreas de ensino e, dessa forma, vencer as distâncias que separam alunos e 

professores, iniciando um novo processo de aprendizagem e de interação. 

Por influenciarem fortemente aspectos culturais de uma sociedade, as tecnologias 

facilitaram a popularização da EAD. Com isso, os computadores e a internet permitiram à 

sociedade a socialização de um grande conjunto de informações, ao mesmo tempo em que 

permitiu modelos de EAD com maior interatividade (ORTH; MANGAN; NEVES, 2012). 

Em nossa sociedade, já repleta de informações (as mais rápidas possíveis), 

vislumbramos muitas transformações, as quais são geridas por questões políticas. Isso quer 

dizer que tudo que esteja relacionado a mudanças, por exemplo, na organização do trabalho, 

na produção, nos mecanismos de relacionamento social, no acesso à informação, depende de 

decisões políticas e de políticas públicas. Os próprios avanços tecnológicos no sistema 

educacional têm motivado o poder público a criar políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento de programas de educação a distância. 

 Dentre as políticas públicas mais recentes, voltadas à EAD, temos: o Pró-

Licenciatura, que oferece formação inicial a distância a professores em exercício nos 

anos/séries finais do ensino fundamental ou ensino médio dos sistemas públicos de ensino; a 

Universidade Aberta do Brasil – UAB – que tem por objetivo expandir a oferta de educação 

superior a distância; o Proinfo, que incentiva o uso pedagógico das mídias eletrônicas; o 

Projeto Escola Técnica Aberta do Brasil – e-Tec Brasil – que tem como foco a oferta de 

cursos técnicos a distância; dentre outros. 

Geralmente, o que se espera das políticas públicas é que, se corretamente 

empregadas, possam contribuir, por exemplo, com: a expansão do ensino em todos os níveis; 

a inclusão social; a qualificação de professores; e um ensino de qualidade para todos os cantos 

do Brasil. De acordo com Gomes (2013, p. 32), “no movimento de democratização da 

educação no mundo, e também no Brasil, a EAD surge como o meio mais acessível e ágil 

para a institucionalização das políticas educacionais”. 

Ao mesmo tempo em que desenvolve um novo modo de inserção social, que objetiva 

uma democratização do ensino, podemos perceber que, nesse novo cenário, são gerados 
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outros tipos de desigualdades, que trazem consigo novas formas de poder e de controle social. 

Segundo Zuin (2010, p. 963), 

 

 

as políticas educacionais desenvolvidas em nosso país não podem ser 

apartadas, ou mesmo se apartarem, do enfrentamento de tal contradição, ou 

seja, o uso das chamadas novas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) pode enveredar tanto para o recrudescimento do poder e controle 

social, quanto para o reforço de práticas democráticas. 

 

 

Em uma sociedade de classes fortemente marcada pela marginalização das pessoas e 

diante de tantas transformações, é importante observar ainda o surgimento da denominada 

divisão digital, ou seja, a exclusão daqueles que não fazem uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação. Populações inteiras podem ser desconsideradas por não estarem 

participando dessa nova evolução digital, pois, se o sujeito não tem acesso ao computador, à 

internet, por exemplo, ele poderá ser rechaçado pelos outros, afinal, ele não domina o novo 

recurso. 

Com base ainda nessas considerações, Zuin (2010) nos informa sobre um dos 

problemas nos processos formativos à distância: a dificuldade de se acompanhar e de se 

avaliar satisfatoriamente sujeitos participantes desses processos. Segundo Zuin (2010, p. 972) 

“se, já nos processos formativos presenciais, há várias dificuldades de acompanhamento e 

avaliação dos problemas de toda ordem que possam surgir, o que dizer de tais dificuldades 

ocorridas em processos a distância?” 

Outro fato importante, apontado por Zuin (2010), é quanto à questão de um mercado, 

que podemos considerar em ascensão, o de diplomas. Instituições instaladas no interior dos 

estados e nas capitais promovem cursos de formação inicial em EAD, muitas vezes, não 

aprovados pelo MEC e sem compromisso algum com a qualidade na formação dos estudantes. 

De acordo com Zuin (2010, p. 976), “cursos a distância que assolam e deterioram a educação 

de nosso país; os mesmos cursos cuja reprodução desmesurada fornece a falsa impressão de 

que contribuem para a democratização do ensino nas mais variadas instâncias”. 

Conforme Moreira e Kramer (2007), uma educação de qualidade demanda, entre 

outros elementos, tanto uma visão crítica dos processos formadores quanto usos apropriados e 

criteriosos das novas tecnologias. Sendo assim, no ensino, a presença das TIC é vista 

enquanto fonte de transformação, o que vai consolidando a sociedade da informação ou do 

conhecimento. 
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O avanço das tecnologias à educação ainda tem causado certas discordâncias e 

críticas de alguns estudiosos, com relação às políticas públicas e ao próprio modo como as 

tecnologias, especificamente com o computador e o uso da internet, são utilizadas na 

educação a distância
4
, considerada, por muitos, um campo prolífero para estudos. 

Não é à toa que Gomes (2013, p.30) nos reforça que a expansão da educação a 

distância no Brasil é um campo fértil de pesquisa, principalmente, “se considerarmos, o poder 

de intervenção que as TIC exercem no âmbito da constituição de uma nova ontologia cultural 

com mudanças significativas na forma de os seres humanos relacionarem-se e com esse novo 

ambiente social que se materializa”. 

Embora visualizemos todas essas dificuldades — e muitas outras não expostas neste 

estudo — em se ter uma educação de qualidade, por meio da EAD, não podemos deixar de 

concordar que a evolução das tecnologias favoreceu a modalidade de ensino a distância, 

tentando aproximar o aluno do professor, através de recursos cada vez mais desenvolvidos. 

Dessa forma, podemos considerar que a EAD tem a capacidade de ampliar o acesso aos 

bancos escolares, interiorizar a educação superior e dar uma segunda chance de aprendizagem 

àqueles que não tiveram condições de frequentar uma instituição de ensino. 

Nesse sentido, a EAD ainda pode ser considerada uma ferramenta de inclusão social 

importante para pessoas que antes não podiam pagar por uma faculdade ou um curso 

profissionalizante e que, graças ao progresso das tecnologias, estão conseguindo sua formação 

e/ou qualificação. Sabemos que, uma vez tendo acesso ao conhecimento, as pessoas passam a 

ter maiores oportunidades de trabalho e maiores rendas, o que as faz ascender continuamente. 

Sendo assim, a EAD também tem potencial para mudar a sociedade, a partir do momento em 

que oferece uma formação, seja em qualquer nível (médio, superior ou pós-graduação). 

 

 

2.3 Ensino on-line: tão longe, tão perto 

 

 

Como já discutido anteriormente, em épocas de globalização, nossa sociedade 

caminha para um horizonte amplo, sem limites. Reafirmando essa ausência de fronteiras, 

vislumbramos o crescimento vertiginoso da internet, que pode ser considerada, hoje, uma das 

                                                           
4
 Fischer (2012), em seu artigo “Mitologias” em torno da novidade tecnológica em educação, questiona a 

rapidez e a facilidade com que assumimos, inúmeras vezes, o amor à tecnologia por ela mesma, replicando 

modos de fazer educação, muitos deles já bastante questionados no âmbito da pesquisa acadêmica e da prática 

pedagógica. 
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ferramentas mais imponentes com a qual as pessoas se identificam, seja pelo entretenimento, 

pelo trabalho, pelo estudo, enfim, conexão e interação são palavras-chave da modernidade. 

Segundo Lévy (1999), a internet é um dos principais eixos de desenvolvimento do 

ciberespaço. Podemos afirmar que essa tecnologia propagou-se como um rastilho de pólvora. 

Com o advento das novas tecnologias, o desenvolvimento, em especial, da 

informática, reverberou por toda a estrutura social de forma complexa, caracterizando a 

realidade em mutação, em deslocamento, além de proporcionar o surgimento de novos 

ambientes socioculturais. Para Santaella (2003) já está se tornando lugar-comum afirmar que 

as novas tecnologias estão mudando todas as esferas da sociedade, e reclama uma discussão 

mais profunda para essas questões. 

 

 

Questões resultantes da maneira como o computador está recodificando as 

linguagens, as mídias, as formas de arte e estéticas anteriores, assim como 

criando suas próprias, a relação entre imersão e velocidade, a dinâmica 

frenética da WWW, com seus sites que pipocam e desaparecem como flores 

no deserto, a vida ciborg, o potencial das tecnologias vs. a viabilidade do 

mercado, os mecanismos de distribuição, a dinâmica social dos usuários, a 

contextualização desses novos processos de comunicação nas sociedades do 

capitalismo globalizado são alguns dos temas que aparecem na ponta do 

iceberg, deixando entrever as complexidades que aí residem 

(SANTAELLA, 2003, p. 28). 

 

 

Nesse sentido, tendo em vista a importância dessa reverberação em nossa sociedade, 

a autora se dedica à tarefa de tentar compreender efetivamente as complexidades da realidade 

em mutação que transcendem os padrões que eram aplicáveis, sendo substituídos por modelos 

adequados a essa emergência. Como afirma Santaella (2003, p. 27-28), “hoje, vivemos uma 

verdadeira confraternização geral de todas as formas de comunicação e de cultura, em um 

caldeamento denso e híbrido”. 

Segundo Santaella (2003), a cibercultura é a cultura do acesso, em que a 

convergência das mídias, na coexistência com a cultura de massas e a cultura das mídias, tem 

sido responsável pelo nível de exacerbação que a produção e a circulação da informação 

atingiram nos nossos dias e que é uma das marcas registradas da cultura digital. 

É evidente que vivemos em um mundo, onde informação não é algo conservado, 

guardado, visto que, se lhe é dada uma informação, você a tem e eu também, assim, passamos 

da posse para o acesso. É por essa razão que, para Santaella (2003, p. 28), 
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a era digital vem sendo também chamada de cultura do acesso, uma 

formação cultural está nos colocando não só no seio de uma revolução 

técnica, mas também de uma sublevação cultural cuja propensão é se alastrar 

tendo em vista que a tecnologia dos computadores tende a ficar cada vez 

mais barata. 

 

 

Conforme Santaella (2003), não devemos temer tantas transformações, tendo em 

vista que as máquinas vão ficar cada vez mais parecidas com o ser humano e é nessa direção 

que caminham as pesquisas mais novas em computação. Santaella (2003, p.30) ainda nos 

afirma que, 

 

 

a cibercultura, tanto quaisquer outros tipos de cultura, são criaturas humanas. 

Não há uma separação entre uma forma de cultura e o ser humano. Nós 

somos essas culturas. Elas moldam nossa sensibilidade e nossa mente, muito 

especialmente as tecnologias digitais, computacionais, que são tecnologias 

da inteligência, conforme muito bem desenvolvido por Lévy e De 

Kerckhove. Por isso mesmo, são tecnologias autoevolutivas, pois as 

máquinas estão ficando cada vez mais inteligentes. [...] Se elas são crias 

nossas, inevitavelmente carregam dentro de si nossas contradições e 

paradoxos.  

 

 

Ao mesmo tempo, Lévy (1999), caracteriza ciberespaço
5
 como sendo o lugar onde 

ocorre a interconexão mundial dos computadores. Essa caracterização não especifica somente 

a estrutura da comunicação digital, mas também, o universo de informações abrigadas por ele. 

Partindo da palavra ciberespaço, vislumbramos a origem de uma outra, a cibercultura que, 

ainda, de acordo com Lévy (1999, p. 17), “é o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), 

de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 

com o crescimento do ciberespaço”. 

Em seu artigo, Gontijo et al. (2007) mapeiam a produção científica de alguns autores 

que têm o ciberespaço como objeto investigativo e, dentre eles, encontra-se Pierre 

Lévy (1996, 1999). Gontijo et al. (2007) consideram que a presença das tecnologias de 

informação e comunicação têm produzido significativas transformações na dialética relação 

do sujeito com o mundo, o que está revolucionando todas as dimensões da vida humana. Lévy 

                                                           
5
 De acordo com Gontijo et al. (2007), o termo ciberespaço foi criado pelo escritor de ficção científica William 

Gibson, sendo projetado em seu livro Neuromancer, de 1984. Para maior informação, consultar: GIBSON, 

William. Neuromancer. New York: Ace Books, 1984. 
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(apud GONTIJO et al., 2007) reforça que, para definir ciberespaço, é necessário que se 

problematize o nosso entendimento sobre o que é o virtual
6
, que nada mais é do que o que está 

em potência no real. Nesse sentido, de acordo com Gontijo et al. (2007), é um contexto 

teórico na qual Lévy (1996) baseia-se e chega às suas formulações sobre ciberespaço. 

 

 

Cada vez mais, os sujeitos são portadores de trajetórias imbuídas de sentidos 

diversos, construídas no decorrer de seus percursos formativos, seja na trama 

social de instâncias como a família, a escola, a comunidade, o grupo de 

pares, seja no ciberespaço. Como as demais instâncias, o ciberespaço assume 

um certo papel na (re)produção cultural, na (con)formação de visões de 

mundo, habilidades, atitudes, valores, entre outras (GONTIJO et al., 2007, 

p. 6). 

 

 

Outrossim, no ciberespaço transitam leis, que acabam construindo uma cultura do 

virtual, que é apreendida pelos usuários da internet, os quais experimentam o fascínio frente 

às inúmeras possibilidades que esse espaço, o virtual, oferece. Portanto, há que se ter muito 

cuidado para que a vivência nesse espaço não leve o usuário a uma posição de alienação, 

causada pelo fascínio das mídias eletrônicas
7
. 

Inclusive, segundo Gontijo et al. (2007), o ciberespaço potencializa novas 

participações no real, novas possibilidades de posicionamento e de tomada de decisões pelos 

sujeitos que o experimentam. As novas formas de comunicação, relacionamento e 

sociabilidade caracterizam-se por serem menos lineares e rígidas e mais pela intuição, o que é 

mais próximo de nossa forma de perceber o mundo e usufruí-lo. 

No contexto da cibercultura, conforme Velloso (2008), novas territorialidades 

também se revelam, na medida em que os contornos têm seu foco descolado da materialidade, 

trazendo consigo as dimensões simbólicas, o que faz surgir novas experiências imbricadas 

com múltiplas interfaces. Ainda, segundo Velloso (2008, p.106), “a ausência de marcos 

espaço-temporais rígidos, substituída por nós de conhecimento e de aglutinação motivacional, 

ensejam contínua mobilidade ou nomadismo”. 

                                                           
6
 Para Lévy (1996), em seu livro O que é o virtual?, há uma oposição enganosa entre real e virtual. A palavra 

virtual, em seu uso corrente, é empregada com frequência para significar ausência de existência, o que supõe 

uma realidade tangível, portanto, o real seria da ordem do tenho, enquanto o virtual seria da ordem do terás, ou 

da ilusão. Nesse sentido, Lévy (1999) nos expõe que é virtual toda entidade “desterritorializada”, capaz de 

gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem, contudo, estar ela 

mesma presa a um lugar ou tempo em particular. 
7
 De acordo com Zuin (2010), a tecnologia ocupa uma posição-chave em nossas vidas, uma espécie de modus 

vivendi, em que a tecnologia não pode mais ser definida apenas como uma somatória de novas técnicas 

operacionais, mas sim como um processo social que tem o poder de reconfigurar as identidades dos indivíduos. 
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Nesses novos territórios, os autores e leitores concebem um certo grau de anonimato, 

por exemplo, em salas de bate-papo, onde os usuários usam apelidos – os nicknames – para 

interagir uns com os outros, mas também, há outros ambientes, em que os usuários, 

devidamente identificados, se inserem, os chamados ambientes de cooperação 

(VELLOSO, 2008), que empreendem interação e colaboração. De acordo com 

Velloso (2008), trata-se de ambientes de relações que envolvem variáveis conceituais, 

axiológicas, estéticas e afetivas, dentre outras. 

Sob o mesmo ponto de vista, podemos reforçar a questão de que o desenvolvimento 

de comunidades virtuais apoia-se na interconexão. Essas comunidades são idealizadas a partir 

das afinidades de interesses, de conhecimentos, em um processo de cooperação ou de troca, 

independentemente dos limites geográficos e das filiações institucionais. Com isso, o 

progresso das comunidades virtuais acompanha, geralmente, contatos e interações de todos os 

tipos. Conforme Lévy (1999), uma comunidade virtual não é irreal, imaginária ou ilusória, 

trata-se simplesmente de um coletivo mais ou menos permanente que se organiza por meio do 

novo correio eletrônico mundial. 

 

 

A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço social, 

que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações 

institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a reunião em torno 

de centros de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento do 

saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre processos abertos de 

colaboração (LÉVY, 1999, p. 132). 

 

 

Dessa forma, nesse contexto de diversas interações envolvidas pelas dimensões 

simbólicas, caracterizadas pelo imediatismo e pelo efêmero, e pelo descentramento, os 

sujeitos se veem compondo e vivenciando a cibercultura, que está redimensionando a esfera 

social. Com isso, as interações humanas ganharam novos contornos temporais e territoriais 

possibilitados pelas tecnologias da informação e da comunicação, que interconectam atores e 

segmentos sociais de todos os cantos, na era da informação (VELLOSO, 2008). 

Nesse ínterim, assistimos à chegada de uma nova configuração no mundo do 

trabalho, frente ao fato de que a construção do conhecimento cresce cotidianamente. Podemos 

entender que trabalhar significa aprender, trocar experiências e que, na era digital, as funções 

humanas alteram-se, tendo em vista que as tecnologias intelectuais são dinâmicas e podem ser 
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partilhadas por vários sujeitos. Lévy (1999, p. 45), referindo-se ao advento do ciberespaço, 

expõe que, 

 

 

o computador não é mais um centro, e sim um nó, um terminal, um 

componente da rede universal calculante. Suas funções pulverizadas 

infiltram cada elemento do tecnocosmos. No limite, há apenas um único 

computador, mas é impossível traçar seus limites, definir seu contorno. É um 

computador cujo centro está em toda parte e a circunferência em lugar 

algum, um computador hipertextual, disperso, vivo, fervilhante, inacabado: o 

ciberespaço em si. 

 

 

Na medida em que as tecnologias, especificamente, a internet estão fazendo o planeta 

encolher cada vez mais, é inviável pensar na impossibilidade de acesso. A rede mundial de 

computadores tornou-se um ingrediente imprescindível da cultura contemporânea, sem ela a 

gama de interações (ilimitadas) é impensável. Mesmo que o sujeito assuma o risco de se 

perder dentro dessa rede, ele arrisca, porque dela necessita incontestavelmente. Sendo assim, 

não é possível ignorar o impacto à vida humana, muito menos à vida em sociedade. 

Nesse sentido, podemos visualizar uma integração entre internet e educação, 

favorecendo o acesso a esta em diferentes níveis. Desse modo, a fim de aproximar as pessoas 

de todas as regiões, acreditamos que a diversidade de grupos e culturas favorece uma 

educação mediada por tecnologias. Segundo Moran (2002), as tecnologias interativas, 

sobretudo, vêm evidenciando, na educação a distância, o que deveria ser o cerne de qualquer 

processo de educação: a interação e a interlocução entre todos os que estão envolvidos nesse 

processo. 

Kearsley (2011, p. 2) afirma que, 

 

 

com a Web (World Wide Web) é muito fácil criar e acessar informações 

transmitidas em rede. Ela também une todas as principais formas de 

interação interpessoal, como e-mail, chats, linhas/fóruns de discussão e 

conferências. 

 

 

A educação a distância é conhecida desde o século XIX, mas, com o surgimento das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC), houve uma reanimação nas práticas da EAD, 

promovendo uma quebra de barreiras, limites, principalmente por intermédio da internet, que 
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favorece o encurtamento das distâncias e uma grande expansão de interatividade. À medida 

que a tecnologia avança a uma velocidade estonteante, transformando nossas vidas, 

precisamos acompanhá-la para nos manter atualizados (KEARSLEY, 2011). 

Destarte, surge uma oportunidade de expandir o saber aos que necessitam, isto é, 

implementar de forma racionalizada a educação a distância, tendo em vista que é por meio 

dela que a educação servirá àqueles que desejam ou necessitam de uma formação e/ou 

qualificação, mas que não têm acesso ao ambiente físico de uma sala de aula. 

 

 

As tecnologias da informação e comunicação permitem criar ambientes ricos 

em possibilidades de aprendizagem, nos quais as pessoas podem aprender 

qualquer coisa sem precisar fazer uso do processo de ensino formal. As 

pessoas podem fazer uso de ambientes que venham a construir o 

conhecimento de forma colaborativa e cooperativa (SILVA, I., 2011, 

p. 128). 

 

 

Com a EAD, despontam os ambientes virtuais de aprendizagem que, segundo 

Almeida (2003, p. 331, grifo do autor), 

 

 

são sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte 

de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. 

Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar 

informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e 

objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista 

atingir determinados objetivos. As atividades se desenvolvem no tempo, 

ritmo de trabalho e espaço em que cada participante se localiza, de acordo 

com uma intencionalidade explícita e um planejamento prévio denominado 

design educacional (Campos; Rocha, 1998; Paas, 2002), o qual constitui a 

espinha dorsal das atividades a realizar, sendo revisto e reelaborado 

continuamente no andamento da atividade. 

 

 

Ao falarmos de ambientes virtuais, retomemos as considerações de Lévy (1996) 

sobre virtualização, em seu livro O que é o virtual?. Para Lévy (1996) a virtualização atinge 

as modalidades do estar junto, a constituição do nós (comunidades virtuais, empresas virtuais, 

democracia virtual etc.). Frente às mudanças rápidas e desestabilizantes da economia e dos 

costumes, a virtualização vem a constituir a essência, ou a ponta fina da mutação em curso. 
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Nesse sentido, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual e, melhor dizendo, virtual é o que 

existe em potência e não em ato. 

Para ilustrar o conceito de virtualização, Lévy (1996) nos apresenta o exemplo da 

árvore e da semente, que tem como problema fazer brotar uma árvore e nos explica que toda 

semente é potencialmente uma árvore, uma vez que, ela não existe em ato, mas em potência. 

Partindo dessa reflexão, Lévy (1996, p.20-21) reforça que a virtualização é um dos principais 

vetores da realidade, e acentua que “a virtualização reinventa uma cultura nômade, não por 

uma volta ao paleolítico nem às antigas civilizações de pastores, mas fazendo surgir um meio 

de interações sociais onde as relações se reconfiguram com um mínimo de inércia”. 

Do mesmo modo, Santos (2003), em seu estudo, nos mostra que, ao transpor essa 

ideia para a realidade educacional, podemos aferir que, quando estamos interagindo com 

outros sujeitos e objetos técnicos construindo uma prática de significação, podemos tanto 

virtualizar quanto atualizar este processo. Sendo assim, conforme Santos (2003, p.2), 

“podemos afirmar que um ambiente virtual é um espaço fecundo de significação, onde seres 

humanos e objetos técnicos interagem potencializando assim, a construção de conhecimentos, 

logo a aprendizagem”. 

Ademais, se compreendermos aprendizagem como um processo sociotécnico, em 

que os sujeitos interagem na e pela cultura, sendo esta, um campo de luta, poder, diferença e 

significação, espaço para construção de saberes e conhecimento, podemos considerar que todo 

ambiente virtual é um ambiente de aprendizagem (SANTOS, 2003). 

Dessa forma, a EAD, por meio do AVA, pode desenvolver tanto a autonomia dos 

sujeitos quanto a construção de relações sociais virtuais. Em tais ambientes, os alunos entram 

em contato com o outro por meio da chamada plataforma de estudo, fazendo uso das diversas 

ferramentas presentes nesse tipo de ambiente: chat, fórum de discussão, quiz, mensagem 

direta, dentre outras. 

As atividades presentes em um AVA, citadas anteriormente, são tarefas 

disponibilizadas as quais envolvem a participação dos usuários, podendo ser colaborativas e 

com o objetivo de avaliação. Tais atividades são consideradas grandes ferramentas de 

aprendizagem, que satisfazem (em maior ou menor grau) as diversas necessidades de 

interação no ambiente virtual. 

Dentre essas atividades, destacamos o Fórum de discussão – Fd – uma ferramenta de 

comunicação assíncrona (as mensagens não são trocadas em tempo real) cujo propósito é 

reunir pessoas para que possam debater, trocar informações e experiências acerca de 

determinado tema, gerando, consequentemente, conhecimentos significativos sobre esse tema. 
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Por ser assíncrona, uma das vantagens dessa ferramenta é a de que a escrita pode ser 

melhor trabalhada, criando, de forma mais esclarecedora, as perguntas e respostas, além de 

verificar erros gramaticais, ortográficos e de conteúdo, diferentemente do chat (bate-papo), 

por exemplo, que requer uma escrita com maior dinamicidade sem tantas preocupações. 

 

 

Na educação a distância, o fórum pode ser utilizado para debates sobre temas 

propostos, esclarecimentos de dúvidas, desenvolvimento de pesquisas, 

sistematização de leituras, troca de experiências, práticas contínuas de 

avaliação e autoavaliação, envio de materiais complementares para estudo, 

além de diversas outras utilidades (SILVA, I., 2011, p. 136). 

 

 

Vale ressaltar que, nesse caso, os participantes do Fd pertencem a um grupo restrito 

de pessoas habilitadas, que têm acesso à disciplina do curso. Por serem fóruns educacionais, 

veiculados nas plataformas de estudo, a relação dos participantes obedece a uma hierarquia, 

configurada por seus papéis sociais de professor/tutor e de aluno. 

Além de ser considerada uma atividade de inserção social dos sujeitos envolvidos 

nos processos formativos, o Fd ainda se constitui como espaço para a discussão de um tema 

(ou, muitas vezes, de um espaço tira-dúvidas). Sendo assim, como o tema é combinado, o 

fórum oferece condições para a construção de um ambiente colaborativo, onde o 

conhecimento pode ser construído coletivamente e compartilhado por diferentes sujeitos. 

 

 

A comunicação assíncrona proporciona não só a criação de temas de 

discussões entre estudantes e professores, mas, sobretudo a troca de sentidos 

construídos por cada singularidade. Cada sujeito na sua diferença pode 

expressar e produzir saberes, desenvolver suas competências comunicativas, 

contribuindo e construindo a comunicação e o conhecimento coletivamente 

(SANTOS, 2003, p. 11, grifo do autor). 
 

 

A fim de fomentar uma rede de colaboração, onde todos estejam juntos no processo 

de construção coletiva, dentro do curso, o professor/tutor cria os tópicos de discussão no 

fórum e solicita aos alunos que alimentem esses tópicos, com intuito de iniciar uma interação 

expressiva entre os participantes. Com isso, a mensagem circula e é debatida pelos sujeitos 

envolvidos no processo. Dessa forma, a comunicação, o debate, por meio do fórum, favorece 
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uma troca de sentidos e/ou de experiências construídos por cada singularidade, ou melhor, por 

cada sujeito. 

Kearsley (2011, p. 32-33) reforça que, 

 

 

no contexto de um curso, cada tópico do quadro de discussão corresponde a 

um tópico da classe. O professor posta uma pergunta, questão ou problema 

como tópico de discussão, e os alunos postam suas respostas como 

subtópicos. [...] Assim, uma discussão evolui com o tempo à medida que os 

participantes vão postando seus comentários. [...] Como todas as mensagens 

permanecem no sistema, é fácil rever o que cada um disse e seguir a 

discussão. 

 

 

Podemos considerar que o Fd é de uso predominante no ambiente virtual, já que há 

facilidade de participação dos alunos de forma assíncrona, em momentos mais convenientes 

para eles. Nesse sentido, podemos entender que os fóruns são espaços fecundos de 

significação, que estimulam a participação dinâmica de todos os envolvidos no processo de 

aprendizagem. 

Conforme Pereira (2011, p. 350), 

 

 
espera-se que nas práticas interacionais estabelecidas nos ambientes virtuais 

de aprendizagem – AVA, inexista o controle de um único sujeito no 

encaminhamento das ações, uma vez que ferramentas como os fóruns 

serviriam para estimular a participação dinâmica de todos. 

 

 

Ao elegermos o Fd como fonte geradora de dados para nossa pesquisa, presumimos a 

importância de tal ferramenta, tendo em vista que o fórum proporcionaria mais do que simples 

postagens, permitindo (re)construções e negociações de significados a cada posicionamento 

feito pelos membros do grupo. Tais posicionamentos estariam inevitavelmente recheados de 

outras vozes que (re)significariam cada enunciado criado no espaço do Fd, uma vez que o 

enunciado elaborado pelo sujeito se constitui também do discurso do outro que o atravessa. 
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3 PERCORRENDO A IDENTIDADE E A LINGUAGEM 

 

 

Nesta seção, inicialmente, relembraremos, em um resumo sucinto, como a questão da 

identidade era vivenciada há mais ou menos dois séculos. Logo após, trataremos dos estudos 

que contemplam as identidades culturais e o consequente problema da identidade no novo 

mundo globalizado. Posteriormente, discorreremos a respeito da concepção de linguagem do 

Círculo de Bakhtin - um breve resumo dos estudos do Círculo - bem como o conceito de 

enunciado; em seguida, as implicações imediatas acerca do sujeito, da realidade, das relações 

dialógicas; e, na sequência, realizaremos uma incursão sobre os principais conceitos 

norteadores de nossa análise. E, finalmente, introduziremos uma breve revisão de pesquisas 

realizadas que retomam o nosso objeto de pesquisa, por meio do qual é possível perceber o 

quanto o estudo das identidades pode se dar a partir de diferentes ângulos. 

 

 

3.1 A globalização e as identidades culturais 

 

 

Há algum tempo, havia uma preocupação em relacionar a questão da identidade à 

nacionalidade do indivíduo. Era importante impor um laço de pertencimento ao território onde 

o sujeito se encontrava. Para este não havia necessidade, pois sabia que pertencia àquele 

lugar, ali estavam suas origens e suas relações sociais que eram concentradas no domínio da 

proximidade. Não havia dúvidas quanto à veracidade de sua nacionalidade. 

Mas, com o nascimento do Estado moderno, surgem mudanças e o indivíduo, que 

antes mantinha uma relação de proximidade, começa a ser deslocado daquele lugar ao qual 

pertencia. Um bom exemplo das transformações ocorridas está na revolução dos transportes, 

que propiciaram uma rápida expansão dos territórios. Dessa forma, com o desenvolvimento 

das regiões e a consequente legitimação da nação, o problema da identidade seria visto de 

forma positiva e as pessoas assim admitiriam sua nacionalidade/identidade. 

De acordo com Bauman (2005, p. 26), 

 

o nascente Estado moderno fez o necessário para tornar esse dever 

obrigatório a todas as pessoas que se encontravam no interior de sua 

soberania nacional. Nascida como ficção, a identidade precisava de muita 

coerção e convencimento para se consolidar e se concretizar numa realidade. 
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Nesse sentido, podemos observar que, desde o início, a identidade nacional foi vista 

como um marco da soberania do Estado. Por muitas vezes, para se mantê-la, mesmo que 

incompleta, fazia-se um esforço gigantesco e usava-se uma pequena dose de força para que a 

nacionalidade fosse protegida. Vale salientar que as identidades consideradas menores só 

seriam aceitas se não violassem a lealdade nacional, pois o Estado detinha o poder e nada 

poderia estremecê-lo. 

Atualmente, podemos perceber que muitas foram as mudanças ocorridas. O processo 

de globalização estabeleceu um deslocamento das identidades culturais nacionais, o que 

implicou um movimento de distanciamento da ideia clássica de sociedade como sistema bem 

delimitado, padronizado. Hall (2001, p. 67, grifo do autor) expõe que “na história moderna, as 

culturas nacionais têm dominado a ‘modernidade’ e as identidades nacionais tendem a se 

sobrepor a outras fontes, mais particularistas, de identificação cultural”. 

Em contraste com a definição do senso comum, que entende identidade como 

reconhecimento de alguma origem coletiva ou então de características partilhadas com outros 

grupos, Hall (2012) define, em uma abordagem discursiva, a identificação como construção, 

um processo sempre incompleto. É interessante refletirmos por meio desse pensamento de 

Hall, quando este expõe que a identidade não é algo tão claro, ou tão sem problemas como 

muitos de nós pensamos. Ao invés de tomar a identidade como algo consumado, fixo, 

deveríamos pensá-la enquanto algo inconcluso, que está sempre em processo. 

Hall (1996) em seu ensaio Identidade cultural e diáspora, —  ele analisa a 

concepção da identidade cultural, fazendo uso das identidades da diáspora
8
 negra, e tendo 

como base a representação cinematográfica — aponta que há dois caminhos para pensarmos a 

identidade cultural: o primeiro caminho, que definiria a identidade como cultura partilhada, 

uma espécie de ser verdadeiro e uno coletivo, oculto sob os muitos outros seres; e o segundo, 

que reconheceria na identidade pontos de similaridade, mas, também, pontos críticos de 

diferença, que constituiriam aquilo que nós nos tornamos. 

 

 

A posição de Hall enfatiza a fluidez da identidade. Ao ver a identidade como 

uma questão de ‘tornar-se’, aqueles que reivindicam a identidade não se 

limitariam a ser posicionados pela identidade: eles seriam capazes de 

                                                           
8
 De acordo com Hall (1996, p. 75), “identidades de diáspora são as que estão constantemente produzindo-se e 

reproduzindo-se novas, através da transformação e da diferença”. Em outras palavras, essa dispersão das 

pessoas ao redor do globo produz identidades que são moldadas e localizadas em diferentes lugares e por 

diferentes lugares. Identidades essas desestabilizadas, mas também desestabilizadoras (WOODWARD, 2012). 
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posicionar a si próprios e de reconstruir e transformar as identidades 

históricas, herdadas de um suposto passado comum (WOODWARD, 

2012, p. 29, grifo do autor). 

 

 

As identidades são tanto uma questão de ser quanto de se tornar, tendo em vista que 

pertencem ao passado, mas também ao futuro. Não é algo que já exista, transcendendo a 

lugar, tempo, cultura e história. Essas identidades culturais nada mais são do que os nomes 

que aplicamos às diferentes maneiras que nos posicionam e pelas quais nos posicionamos e, 

sendo assim, elas têm histórias e sofrem constantes transformações, uma vez que não são 

fixas. Segundo Hall (1996, p. 70, grifo do autor), “as identidades culturais são os pontos de 

identificação, os pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos da 

cultura e da história. Não uma essência, mas um posicionamento”. 

Ainda, conforme Hall (2012, p. 109, grifo do autor), as identidades, 

 

 

têm a ver, entretanto, com a questão da utilização dos recursos da história, da 

linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas 

daquilo no qual nos tornamos. Têm a ver não tanto com as questões ‘quem 

nós somos’ ou ‘de onde nós viemos’, mas muito mais com as questões 

‘quem nós podemos nos tornar’, ‘como nós temos sido representados’ e 

‘como essa representação afeta a forma como nós podemos representar a nós 

próprios’.  

 

 

Se todos nós escrevemos e falamos a partir de um lugar e um tempo específicos, 

desde uma história e uma cultura que nos são próprias, então aquilo que dizemos está sempre 

em contexto, está posicionado e, sendo assim, de acordo com Hall (2012), as identidades 

seriam pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas 

construiriam para nós. Destarte, se elas — as identidades — não são completamente 

determinadas, podemos ganhá-las ou perdê-las. Para a identificação, segundo Hall (2012, 

p. 106, grifo do autor), “há sempre ‘demasiado’ ou ‘muito pouco’ – uma sobredeterminação 

ou uma falta, mas nunca um ajuste completo, uma totalidade”. 

 

 

As identidades são as posições que o sujeito é obrigado a assumir, embora 

‘sabendo’ [...], sempre, que elas são representações, que a representação é 

sempre construída ao longo de uma ‘falta’, ao longo de uma divisão, a partir 

do lugar do Outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas — 
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idênticas — aos processos de sujeito que são nelas investidos (HALL, 2012, 

p. 112, grifo do autor). 

 

 

As referidas representações levam em consideração as práticas de significação e os 

sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são criados e que nos posicionam 

enquanto sujeitos. E é por meio desses significados gerados pelas representações que damos 

sentido a nossa experiência e àquilo que somos. Sendo compreendida como processo cultural, 

a representação estabelece identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos 

quais ela se baseia, segundo Woodward (2012, p. 18), “fornecem possíveis respostas às 

questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu quero ser?”. 

Salientamos que, por ser relacional, a identidade precisa de algo fora dela para poder 

existir, uma identidade que ela não é, mas que fornece as condições para que ela exista, como 

bem exemplifica Woodward (2012, p. 9), quando expõe sobre a situação dos sérvios e croatas 

na antiga Iugoslávia
9
, “a identidade sérvia se distingue por aquilo que ela não é. Ser um sérvio 

é ser um ‘não croata’. A identidade é, assim, marcada pela diferença.” 

De conformidade com essas discussões, podemos considerar que está ocorrendo uma 

reconfiguração de sujeitos dentro da nova sociedade globalizada, uma vez que se tornou 

necessário pensá-los em sua nova posição, seja ela deslocada ou descentrada. Conforme 

Bauman (2005), a identificação se torna cada vez mais importante para os sujeitos que 

buscam desesperadamente um nós a que possam pedir acesso. As novas relações começam a 

interferir em nossas construções cotidianas, nossas práticas sociais, como forma de 

entendimento do mundo. Com isso, as identidades, antes consideradas seguras e estáveis, 

começam a fragmentar-se. 

Ainda, sob o mesmo ponto de vista, Bauman (2001, p. 97) nos diz que 

 

 

a busca da identidade é a busca incessante de deter ou tornar mais lento o 

fluxo, de solidificar o fluido, de dar forma ao disforme. [...] as identidades 

[...] são mais parecidas com crostas que vez por outra endurecem sobre a 

lava vulcânica e que se fundem e dissolvem novamente antes de ter tempo de 

esfriar e fixar-se. 

 

                                                           
9
 Em seu texto Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual, Woodward (2012) aborda a história 

sobre a guerra e o conflito entre pares (sérvios e croatas) dentro de um mesmo território, a antiga Iugoslávia. 

Segundo a autora, trata-se, também, de uma história sobre identidades, tendo em vista que a diferença, nessa 

situação, é marcada pela exclusão: se você é sérvio, você não pode ser croata, e vice-versa. 
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Tudo o que somos e pensamos advém de nosso contato com o mundo. Nesse sentido, 

um eu verdadeiro, um sujeito singular não é possível no contexto da pós-modernidade
10

, pois 

seria determinado por uma série de situações, seria um simulacro de um sujeito real. 

Hall (2001) aponta que as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram a vida social, 

estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até 

aqui visto como sujeito unificado. Não há mais uma identidade una, centralizada, mas um 

sujeito com identidades também múltiplas. Salientamos que, antes, o olhar não era esse, uma 

vez que apenas as identidades nacionais e as identidades de classe existiam. 

Outrossim, Hall (2001), ao discutir sobre a globalização, reforça ainda mais a 

questão da instabilidade dessas identidades surgidas na modernidade tardia. 

 

 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 

lugares e imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente 

interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de 

tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem “flutuar 

livremente” (HALL, 2001, p. 75, grifo do autor). 

 

 

Por meio dessa citação, podemos perceber que o confronto diário de uma série de 

identidades faz parte de nossas vidas. Não há como desvincular-se desse jogo, tendo em vista 

que é algo inerente à sociedade, as identidades múltiplas fazem parte da modernidade tardia e 

são cada vez mais fragmentadas. 

Dessa forma, ao refletirmos sobre a questão das identidades na era da globalização, 

vislumbramos carências, dúvidas e urgências, presentes no sujeito pós-moderno, perdido em 

suas inseguranças, com a necessidade emergencial de pertencer a algum lugar. Será esse um 

colapso do sujeito moderno? Uma crise de identidade? Como observa Mercer (1990, p. 43), 

“a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe 

como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza”. 

Por estarem permeados pelas chamadas transformações globais, os sujeitos da 

modernidade tardia estão a mercê dos frutos da globalização, que subvertem aquilo que era 

considerado estável. Com isso, as velhas estruturas entram em colapso e garantem, de certa 

forma, a integração global que vai muito além das fronteiras nacionais. A globalização 

envolve uma interação entre fatores econômicos e culturais, causando mudanças nos padrões 
                                                           
10

 Os termos pós-modernidade e modernidade tardia são utilizados por Hall (2001). Tais denominações são 

citadas em seu livro A identidade cultural na pós-modernidade. Já modernidade líquida é uma denominação 

empregada por Bauman (2001) em seu livro Modernidade líquida. Ressaltamos que utilizaremos essas 

nomenclaturas no decorrer de nossa pesquisa. 
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de produção e consumo, que, por sua vez, produzem identidades novas e globalizadas 

(WOODWARD, 2012).  

Em nossa sociedade o problema da identidade tem se intensificado de forma 

intrigante. Vivemos em um mundo repleto de alternativas que inibem ou omitem nossas 

fraquezas com relação ao outro. Ilusão ou não, tendemos a ver as vidas dos outros como obras 

de arte. E tendo-as visto assim, lutamos para fazer o mesmo (BAUMAN, 2001). Um dos 

veículos que contribuiu para essa questão foi a televisão, uma vez que, com o advento dela, a 

ocorrência do intrigante jogo da identidade só aumentou. 

Os meios de comunicação de massa exercem um grande poder no imaginário das 

pessoas, por veicularem representações poderosas, bem mais palpáveis que a realidade. Todas 

essas imagens vêm a estabelecer padrões que, por serem perfeitos, tendem a ser seguidos, a 

ser copiados. No caso da TV, a vida que está lá é a desejada pela maioria dos sujeitos e, como 

expõe Bauman (2001, p. 99), “a vida na telinha diminui e tira o charme da vida vivida: é a 

vida vivida que parece irreal, e continuará a ser irreal enquanto não for remodelada na forma 

de imagens que possam aparecer na tela”. 

Desde que a TV surgiu, foi sendo incorporada ao convívio familiar de forma 

crescente. Com as propagandas, as novelas (quase um retrato da vida real) e, atualmente, com 

os reality shows (que mais escondem que mostram), ela nos expele identidades estereotipadas, 

rotuladas pela sociedade capitalista. Jogos desleais, os quais somos compulsoriamente 

convidados a aceitar e que desencadeiam tensões que podem modificar (e muito) positiva ou 

negativamente, as nossas identidades. 

Nesse sentido, parece certo que, na modernidade líquida, — na atual dissolução dos 

sólidos
11

 —, a iniciativa está com as coisas; e, como as coisas são os adereços simbólicos das 

identidades e os mecanismos dos esforços de identificação, as pessoas logo as seguem. 

Podemos observar que a obediência aos padrões, hoje, ocorre mais pela tentação, pela 

sedução e não mais pela coerção, imperativa nos tempos passados. 

Assim sendo, Bauman (2001, p. 98, grifo do autor) enfatiza o caráter de escolha da 

identidade por cada sujeito, remetendo à ação de ir ao supermercado: 

 

 

                                                           
11

 Para Bauman (2001), a modernidade líquida não poderia ser contida, uma vez que, se o espírito era moderno, 

ele o era na medida em que estava determinado que a realidade deveria ser emancipada da mão morta de sua 

própria história – e isso só poderia ser feito derretendo os sólidos (isto é, por definição, dissolvendo o que quer 

que persistisse no tempo e fosse infenso à sua passagem ou imune a seu fluxo). Essa intenção clamava, por sua 

vez, pela profanação do sagrado: pelo repúdio e destronamento do passado, e, antes e acima de tudo, da 

tradição. 
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Em vista da volatilidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase todas 

as identidades, é a capacidade de ‘ir às compras’ no supermercado das 

identidades, o grau de liberdade genuína ou supostamente genuína de 

selecionar a própria identidade e de mantê-la enquanto desejado, que se 

torna o verdadeiro caminho para a realização das fantasias da identidade. 

Com essa capacidade, somos livres para fazer e desfazer identidades à 

vontade. Ou assim parece. 

 

 

Realmente é sabido que os sujeitos estão em um grande supermercado de 

identidades (BAUMAN, 2001) e basta apenas escolher o produto, ou melhor, a identidade 

pretendida. Vale salientar, que as escolhas são intencionais, usa-se cada identidade de acordo 

com o propósito social. E, se não há mais interesse naquele produto, o mesmo é deixado de 

lado e o sujeito apropria-se de um outro mais necessário àquele momento. 

Segundo Woodward (2012), a complexidade da vida moderna exige que assumamos 

diferentes identidades, o que pode gerar conflitos. Podemos viver, em nossas vidas pessoais, 

tensões entre nossas diferentes identidades quando aquilo que é exigido por uma identidade 

interfere com as exigências de uma outra. 

Muitos conflitos surgem das tensões a partir das normas que regem uma sociedade 

como, por exemplo, o fato de vivermos, ainda, numa matriz dita heterossexual em que, no 

mundo social, os gêneros devem desejar o sexo oposto. Sabemos que nem sempre isso 

acontece e que, se o indivíduo não segue a norma, é considerado um estranho. 

Imaginemos uma situação em que tenhamos um sujeito homossexual e que ele 

possua dois filhos adotivos. Nesse sentido, a sociedade, pelo menos uma grande parte dela, 

espera que o pai seja heterossexual, afinal isso ainda é culturalmente marcado. É um 

indivíduo que trabalha, paga suas contas em dia e tem dois filhos os quais presta toda a sua 

assistência, enquanto chefe de família: reuniões de escola; repreensões, quando necessárias; 

amorosidade etc. 

 

 

Em todas essas situações, podemos nos sentir, literalmente, como sendo a 

mesma pessoa, mas nós somos, na verdade, diferentemente posicionados 

pelas diferentes expectativas e restrições sociais envolvidas em cada uma 

dessas diferentes situações, representando-nos, diante dos outros, de forma 

diferente em cada um desses contextos (WOODWARD, 2012, p. 31). 
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Por meio do referido exemplo e da citação de Woodward (2012), percebemos 

quantas identidades são construídas e negociadas a todo instante pelo sujeito, embora a tensão 

esteja, com maior probabilidade, na questão da identidade sexual, pois o sujeito é 

constrangido pela matriz heteronormativa. De acordo com Laclau (1990), as sociedades da 

modernidade tardia são caracterizadas pela diferença; elas são atravessadas por diferentes 

divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes posições de 

sujeito. 

Frente à globalização, o sujeito pós-moderno apresenta-se de formas diferentes, 

fragmentando-se a cada jogo estipulado. A sociedade não é um todo unificado, seguro e bem 

delimitado como muitos, há tempos, podiam pensar. Há oscilações, mudanças de posturas, de 

posicionamentos, frente às novas realidades. Os jogos identitários acontecem a todo tempo e a 

todo momento, portanto, ninguém está a salvo deles. 

Por ser o papo do momento (BAUMAN, 2005), a identidade não é mais objeto de 

meditação filosófica, e nem seus fundadores poderiam dar um significado a questão identitária 

que abarcasse a modernidade líquida, pois “as identidades ganharam livre curso, e agora cabe 

a cada indivíduo, homem ou mulher, capturá-las em pleno voo, usando seus próprios recursos 

e ferramentas” (BAUMAN, 2005, p.35). 

Na era da modernidade líquida, pensar em um sujeito inflexível é ser malvisto pelos 

outros, uma vez que, para muitos, já se solidificou a ideia de identidades heterogêneas e que 

cada sujeito sabe dos riscos que pode sofrer por estar dentro do jogo identitário. Podemos 

reconhecer que, em todo lugar e de diferentes formas, novas identidades surgem ou se 

incorporam as já existentes, transformando mais e mais o sujeito pós-moderno. 

É notório que o sujeito está cercado de situações sociais, necessidades, que não o 

deixam livre. Com isso, não há uma mera transformação desse indivíduo, mas um esforço 

contínuo, que leva a um objetivo, algo a ser (re)inventado e que, precariamente, precisa ser 

mascarado. De acordo com Bauman (2005, p. 22, grifo do autor), 

 

 

a ‘identidade’ só nos é revelada como algo a ser inventado, e não descoberto; 

como alvo de um esforço, ‘um objetivo’; como uma coisa que ainda se 

precisa construir a partir do zero ou escolher entre alternativas e então lutar 

por ela e protegê-la lutando ainda mais — mesmo que, para que essa luta 

seja vitoriosa, a verdade sobre a condição precária e eternamente inconclusa 

da identidade deva ser, e tenda a ser, suprimida e laboriosamente oculta. 
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Um outro bom exemplo, que hoje se apresenta em quase todos os lugares, é a rede 

mundial de computadores, a internet, que nos envereda por uma teia de relações virtuais as 

quais nos deixamos capturar sem saber, na verdade, o que realmente significam pra nós. Ao 

participar de tais redes utilizamos nossos artifícios, novas identidades que mascaram uma 

realidade precária, por vezes dolorida, própria da modernidade líquida. 

Em um mundo conectado, hodiernamente, podemos perceber que as novas 

tecnologias da informação e comunicação parecem tomar uma boa parte de nossas vidas, nas 

diversas áreas, atuando de forma significativa na construção de nossas práticas cotidianas. 

Observamos um ser humano que busca cada vez mais o acesso à informação, que se dá de 

forma muito rápida, especialmente on-line, deixando claro que, no momento presente, não há 

muito espaço para os desconectados. 

 

 

São novas sociabilidades e relações com espaço e tempo que demarcam a 

vida contemporânea. Nesse ínterim, o indivíduo tem adiante novos 

mecanismos de interação e de composição de uma identidade própria e 

múltipla, formação de grupos ou tribos, um novo espaço-tempo a ser 

experienciado, em que o espaço físico é praticamente eliminado e o tempo 

acelerado (SIMÕES, 2009, p. 10). 

 

 

Sob esse aspecto, a internet deve ser compreendida enquanto espaço não apenas que 

congrega vários grupos de redes, mas também de pessoas e de informação, uma vez que são, 

segundo Simões (2009, p. 2), “linguagens, usos, percepções sensoriais, novas identidades 

formadas e trocas simbólicas que estão emaranhadas em rede”. 

Nesse sentido, não podemos negar que é inevitável, para muitos, não fazer parte 

dessa rede. Uma parte de nós e/ou do outro são buscadas nas interações virtuais, consideradas 

fugazes por natureza. Relações não concretas o bastante da mesma natureza do real, do face a 

face, como eram as relações de proximidade de antigamente. Como afirma Bauman (2005, p. 

100, grifo do autor), 

 

 

hoje em dia, nada nos faz falar de modo mais solene ou prazeroso do que as 

‘redes’ de ‘conexão’ ou ‘relacionamentos’, só porque a ‘coisa concreta’ — 

as redes firmemente entretecidas, as conexões firmes e seguras, os 

relacionamentos plenamente maduros — praticamente caiu por terra. 
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Diante de tantas discussões, podemos observar o quanto somos confrontados 

diariamente por uma multiplicidade de identidades possíveis, tendo em vista que os novos 

modos de vida propostos pela modernidade rompem com o passado estável das identidades, 

substituindo essa estabilidade por uma pluralidade identitária, que é empregada conforme a 

necessidade do sujeito na sociedade. 

A seguir, prosseguiremos com as discussões pertinentes ao nosso objeto de estudo e, 

para tanto, apresentaremos o conceito bakhtiniano de linguagem e discurso, em um breve 

resumo — as implicações imediatas acerca do sujeito, da realidade, das relações dialógicas — 

e, na sequência, realizaremos uma incursão sobre os principais conceitos norteadores de nossa 

análise, que têm por fonte geradora de dados o Fórum de discussão on-line, em Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. 

 

 

3.2 Linguagem e discurso para o Círculo de Bakhtin 

 

 

Ao tratarmos de linguagem, ancoramo-nos na concepção estudada pelo Círculo de 

Bakhtin
12

, concepção essa que foi construída ao longo da primeira metade do século XX. O 

grupo de estudos, formado por alguns intelectuais da época, partilhou uma diversidade 

expressiva de ideias, além de múltiplas e inegáveis inter-relações, consideradas de grande 

valor. Segundo Faraco (2009, p. 14), “os membros do Círculo que recebeu seu nome, tinham 

em comum [...] uma paixão pela filosofia e pelo debate de ideias”. Acrescente-se, portanto, a 

paixão pela linguagem. 

Nos primeiros textos do Círculo, a linguagem começa a emergir e a prenunciar 

muitas das produções posteriores, relacionadas à concepção dialógica. A ideia da linguagem 

vista como um sistema, segundo a abordagem linguística, começa a perder espaço, tendo em 

vista que, com os estudos do Círculo, a linguagem enquanto atividade, a palavra viva, não 

conheceria um objeto como algo totalmente dado. 

                                                           
12

 Boa parte dos integrantes nasceu na metade da década de 1890 e juntos formaram um grupo multidisciplinar. 

As reuniões desse grupo ocorreram, com regularidade, por cerca de dez anos (1919 a 1929) na Rússia, no 

intuito de discutir o pensamento linguístico, partindo de uma natureza filosófica, e sobre o ser da linguagem, 

no caso, nós, seres humanos. À época, como o grupo, até onde sabemos, não tinha um nome estabelecido, uma 

denominação foi atribuída pelos estudiosos de seus trabalhos, em que destacamos os trabalhos de Mikhail M. 

Bakhtin, Valentin N. Voloshinov e Pavel N. Medvedev (FARACO, 2009). Salientamos que preservaremos a 

autoria dos manuscritos/escritos originais para Bakhtin, mesmo conhecendo suas polêmicas. 
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Conforme Faraco (2009, p. 25), 

 

 

a abordagem da linguística é, na concepção bakhtiniana, insuficiente pelo 

fato de enfocar o enunciado exclusivamente como um fenômeno da língua, 

como algo puramente verbal, desvinculado do ato de sua materialização, 

indiferente às suas dimensões axiológicas. 

 

 

Ressaltamos que a concepção bakhtiniana de linguagem não descarta nem recusa a 

relevância da abordagem linguística, uma vez que ela é apresentada como necessária, um 

conhecimento a que se deve recorrer, mesmo que não seja suficiente. Nesse sentido, podemos 

considerar que a língua, no mundo da vida, tem extensões constitutivas que escapam de uma 

abordagem puramente linguística. Dessa forma, a linguagem é interação, troca, diálogo 

(FARIA, 2007). 

Quando tratamos da perspectiva dialógica, na concepção de linguagem bakhtiniana, 

partimos do pressuposto de que a linguagem é um fenômeno eminentemente social, que se 

processa na e pela interação entre dois ou mais interlocutores. Sendo assim, o homem é um 

ser de linguagem, que se constitui alimentando-se dos signos sociais, em meio às referidas 

relações sociointeracionais. De acordo com Faraco (2007), o caráter dialógico é o fator 

unificador de todas as atividades linguageiras. 

Sendo um ser de linguagem, o homem estabelece sua comunicação, seu lugar no 

mundo, por meio de enunciados concretos, que, segundo os estudos bakhtinianos, fazem parte 

da grande corrente da comunicação sociocultural. Nesse sentido, podemos observar que as 

relações dialógicas não existem no texto como materialidade, nem no sistema da língua, mas 

acontecem entre enunciados. Tais enunciados envolvem a participatividade, o aspecto central 

do dialogismo, que se desdobra em entoação avaliativa e responsividade ativa 

(SOBRAL, 2009). 

De acordo com Bakhtin (2010)
13

, o enunciado é a real unidade da comunicação 

discursiva e que ele não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, precisamente 

delimitada da alternância dos sujeitos do discurso. São relações que não se prestam à 

gramaticalização, tendo em vista que são inviáveis entre unidades da língua. Dessa forma, 

podemos considerar que, no mundo da vida, os sujeitos agem posicionadamente, 

                                                           
13

 Relembramos a segunda nota de rodapé colocada na Introdução desta pesquisa, que é a de que descrevemos as 

referências bibliográficas de acordo com a edição do material a que tivemos acesso, tais como as obras de 

Bakhtin. 
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transformando os valores construídos socialmente, a partir das múltiplas esferas da criação 

ideológica. 

Ao pensarmos em linguagem dialógica, podemos remeter às várias significações da 

palavra diálogo, o que, de certa forma, pode abalar a compreensão da ideia original do termo 

proposta pelo Círculo. O próprio Bakhtin criticou essa ideia equivocada que alguns tinham em 

relacionar dialogismo a diálogo, apenas. 

Destarte, o estudo da forma-diálogo não interessa aos estudiosos do Círculo, não 

constitui o objeto de investigação deles, embora não se negue a importância do estudo do 

diálogo como tal. Para Faraco (2009, p. 61), 

 

 

em outras palavras, podemos dizer que, no caso específico da interação face 

a face, o Círculo de Bakhtin se ocupa não com o diálogo em si, mas com o 

que ocorre nele, isto é, com o complexo de forças que nele atua e condiciona 

a forma e as significações do que é dito ali. 

 

 

Sendo assim, o que importa para os estudos bakhtinianos é a noção mais real, aquela 

que tenha contato com o mundo da vida, que atua em todos os planos da interação social, a 

partir de eventos mais banais até os mais elaborados dentro de todo um espectro da criação 

ideológica. 

 

 

3.2.1 Posicionamentos axiológicos e heteroglossia: as vozes sociais em ação 

 

 

Em todos os domínios da vida e da criação ideológica, as relações dialógicas 

acontecem e trazem consigo uma profusão de significados, que são importantes, em maior ou 

menor grau, para os sujeitos envolvidos no processo de interação. É característica primordial 

dos estudos do Círculo, reportar-se às práticas cotidianas, que são basilares para o estudo do 

dialogismo presente em Bakhtin. Este considera que quaisquer enunciados colocados lado a 

lado, no plano do sentido, estabelecem relações dialógicas. 

Nesse sentido, Faraco (2009, p. 66, grifo do autor) expõe que, 

 

 

para haver relações dialógicas, é preciso que qualquer material linguístico 

(ou de qualquer outra materialidade semiótica) tenha entrado na esfera do 
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discurso, tenha sido transformado num enunciado, tenha fixado a posição de 

um sujeito social. 

 

Bakhtin (2002), em seu livro Problemas da poética de Dostoiévski14, ressalta que na 

linguagem, enquanto objeto da linguística
15

, não há e nem pode haver quaisquer relações 

dialógicas, tendo em vista que elas são impossíveis entre os elementos no sistema da língua 

ou entre os elementos do texto. Essa análise estritamente linguística não contribui com o que 

as relações dialógicas nos permitem ver e experienciar nas diversas esferas sociais. Conforme 

Bakhtin (2002) qualquer confronto puramente linguístico ou grupamento de quaisquer textos 

abstrai forçosamente todas as relações dialógicas entre eles enquanto enunciados integrais. 

Do mesmo modo, Bakhtin (2002, p. 183) ainda pondera que “a linguagem só vive na 

comunicação dialógica daqueles que a usam. É precisamente essa comunicação dialógica que 

constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem”. Para exemplificar suas considerações, 

Bakhtin (2002), ilustra com dois juízos de valor acerca do significado da vida, A vida é boa e 

A vida não é boa. Entre esses juízos, segundo Bakhtin, não há e nem haverá quaisquer 

relações dialógicas, tendo em vista que não existe uma discussão entre eles. Logo, tais juízos 

devem se materializar em enunciados concretos para, assim, surgir uma relação dialógica 

entre ambos. Dessa forma, a partir do momento em que esses dois juízos forem entre dois 

diferentes enunciados de sujeitos distintos, as relações dialógicas estão estabelecidas. 

 

 

As relações dialógicas são irredutíveis às relações lógicas ou às concreto-

semânticas, que por si mesmas carecem de momento dialógico. Devem 

personificar-se na linguagem, tornar-se enunciados, converter-se em 

posições de diferentes sujeitos expressas na linguagem para que entre eles 

possam surgir relações dialógicas (BAKHTIN, 2002, p. 183, grifo do autor). 

 

 

Nesse sentido, podemos entender que essas relações, as dialógicas, são mais amplas, 

variadas e complexas. Os estudos dialógicos valorizam a enunciação e afirmam sua natureza 

                                                           
14

 2002. 
15

 Para Bakhtin, a língua, enquanto objeto específico da linguística, é abstraída de sua integridade concreta e viva 

e ressalta que tais aspectos esquecidos são os que têm importância primordial em seus estudos. Portanto, suas 

análises não são linguísticas no sentido rigoroso do termo e podem ser situadas na metalinguística. De acordo 

com o próprio autor, “a linguística e a metalinguística estudam um mesmo fenômeno concreto, muito 

complexo e multifacético – o discurso, mas estudam sob diferentes aspectos e diferentes ângulos de visão” 

(BAKHTIN, 2002, p. 181). Ainda, segundo Baktin (2002), as duas - a linguística e a metalinguística - devem 

se completar mutuamente e não se fundir. 
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social, e não individual, tendo em vista que ela está indissoluvelmente ligada às condições da 

comunicação, que, por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais (BAKHTIN, 2012). 

Faraco (2009, p. 47, grifo do autor) acrescenta que, “para o Círculo, a significação 

dos enunciados tem sempre uma dimensão avaliativa, expressa sempre um posicionamento 

social valorativo. [...] qualquer enunciado é, na concepção do Círculo, sempre ideológico”. 

Vale ressaltar que o termo ideologia
16

 não tem, nos textos do Círculo, nenhum sentido 

limitado ou nocivo, uma vez que, para eles, qualquer enunciado se dá na esfera de umas das 

ideologias e que ele sempre vai expressar uma posição avaliativa. Sendo assim, tudo que é 

ideológico — os produtos da cultura dita imaterial — possui significado e, portanto, é um 

signo. 

 

 

[...] os textos do Círculo vão dizer recorrentemente, que os signos não 

apenas refletem o mundo (não são apenas um decalque do mundo); os signos 

também (e principalmente) refratam o mundo. Em outras palavras, o Círculo 

assume que o processo de transmutação do mundo em matéria significante se 

dá atravessado pela refração dos quadros axiológicos (FARACO, 2009, 

p. 50, grifo do autor). 

 

 

Dessa forma, para os estudos do Círculo, não é possível significar sem refratar, uma 

vez que as significações são construídas na dinâmica da história e estão marcadas pela 

diversidade de experiências dos grupos humanos, com suas contradições e confrontos de 

valorações e interesses sociais. Com isso, nossas palavras penetram na camada de discursos 

sociais, nos discursos de outrem, que também já estão enveredados por outros. 

A partir dessa discussão, podemos considerar que todas as nossas relações com 

nossas condições de existência – com nosso ambiente natural e contextos sociais – só ocorrem 

semioticamente mediadas. Vivemos, de fato, num mundo de linguagens, signos e 

significações (FARACO, 2009). Aliado a isso, se a significação dos signos envolve sempre 

uma dimensão axiológica, nossa relação com o mundo é e será sempre atravessada por 

valores. 

A fim de caracterizar os múltiplos discursos sociais, Bakhtin introduz a noção de 

vozes sociais, compreendendo-as como complexos semiótico-axiológicos, com os quais 

                                                           
16

 De acordo com Faraco (2009), nos textos do Círculo, ideologia é usada, geralmente, para caracterizar o 

universo dos produtos do espírito humano – cultura imaterial ou produção espiritual –, constituindo, assim, o 

meio que engloba a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a ética, a política, ou seja, todas as 

manifestações superestruturais (terminologia de tradição marxista). 
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determinado grupo humano percebe o mundo (FARACO, 2009). Nos estudos bakhtinianos, o 

modo de olhar para a linguagem sofre mudanças: ela não é vista apenas como um sistema de 

categorias gramaticais abstratas nem como um objeto gramatical homogêneo. Nesse sentido, a 

linguagem se manifesta numa realidade axiologicamente saturada e como um fenômeno 

sempre estratificado. Essa estratificação ocorre pela saturação da linguagem por meio das 

axiologias sociais, pelos índices sociais de valor.  

Do mesmo modo, Faraco (2009, p. 57) complementa que, 

 

 
nesse sentido, aquilo que chamamos de língua não é só um conjunto difuso 

de variedades geográficas, temporais e sociais [...]. Todo esse universo de 

variedades formais está também atravessado por outra estratificação, que é 

dada pelos índices sociais de valor oriundos da diversificada experiência 

sócio-histórica dos grupos sociais. Aquilo que chamamos de língua é 

também e principalmente um conjunto indefinido de vozes sociais. 

 

 

Em todos os nossos enunciados, as vozes sociais se fazem presentes. Elas são plenas 

de palavras dos outros, que trazem consigo sua expressão, seu tom valorativo, que 

assimilamos, reelaboramos e reacentuamos (BAKHTIN, 2010). Uma visão de mundo, uma 

corrente, um ponto de vista, uma opinião sempre tem uma expressão verbalizada. Tudo isso é 

discurso do outro e este não pode deixar de refletir-se no enunciado, que, por ser um elo na 

cadeia discursiva, não pode ser separado dos elos procedentes. 

Como consequência, a língua, antes entendida apenas como um conjunto de signos, é 

dada pelos índices sociais de valor provenientes de um conjunto de experiências sócio-

históricas dos grupos sociais. A partir do momento que qualquer elemento da realidade entra 

no horizonte social de determinado grupo, ele é recoberto por índices sociais de valor, 

tornando-se objeto do dizer daquele grupo. Logo, o que chamamos de língua é na verdade um 

grupo de vozes sociais, o que, tecnicamente, Bakhtin denominou de heteroglossia. De acordo 

com Faraco (2009, p. 58), 

 

 

para Bakhtin, importa menos a heteroglossia como tal e mais a dialogização 

das vozes sociais, isto é, o encontro sociocultural dessas vozes e a dinâmica 

que aí se estabelece: elas vão se apoiar mutuamente, se interiluminar, se 

contrapor parcial ou totalmente, se diluir em outras, se parodiar, se 

arremedar, polemizar velada ou explicitamente e assim por diante. 
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Nesse sentido, podemos observar que o mais importante para Bakhtin é esse 

entrecruzamento das vozes de maneira multiforme, gerando uma gama de novas vozes sociais 

— o plurilinguismo dialogizado, no qual vemos demarcado o dialogismo, que torna esse 

universo vivo e móvel em todos os seus aspectos. Bakhtin privilegia a dialogização das vozes 

sociais, afirmando que o verdadeiro lugar de um enunciado está nas fronteiras, no espaço 

onde ocorrem os encontros entre as vozes sociais (FARIA, 2007). 

Consideremos, ainda, segundo o pensamento bakhtiniano, que, de todas as formas 

literárias, aquela que iniciou e mais contribuiu com o estudo do dialogismo foi o romance, 

exatamente porque ele mantém com a linguagem uma relação particular, qualitativamente 

diferente da que com ela mantêm os gêneros literários, ou seja, é onde a heteroglossia se faz 

presente. Ao passo que para os gêneros literários a linguagem é algo que tem de resignar-se às 

regras que os definem, regras que se antepõem à própria linguagem, torturando-a, o romance 

abre-se à linguagem nos seus diversos níveis de existência e de concretização, procurando 

acolhê-la.  

Conforme Bakhtin (1998, p. 134), 

 

 

o romancista não conhece apenas uma linguagem única, ingênua (ou 

convencionalmente) incontestável e peremptória. A linguagem é dada ao 

romancista estratificada e dividida em linguagens diversas. É por isso que 

mesmo onde o plurilinguismo fica no exterior do romance, onde o 

romancista se apresenta com uma só linguagem totalmente fixa (...), ele sabe 

que esta linguagem não é igualmente significante para todos ou 

incontestável, que ela ressoa em meio do plurilinguismo, que ela deve ser 

salvaguardada, purificada, defendida, motivada. 

 

 

É a diversidade característica do plurilinguismo que determina o formato romanesco. 

Enquanto os outros gêneros manifestam uma orientação centrípeta (monologizante), 

encarando o universo linguístico como único, o romance apresenta uma orientação centrífuga 

(pluralizante), sendo permeável à diversidade linguística. Com isso, podemos observar que o 

discurso romanesco, não pode esquecer ou ignorar, de maneira ingênua, as múltiplas línguas 

que o circundam. 

Aliado a essa discussão, podemos perceber que as vozes sociais estão enredadas 

numa cadeia de caráter responsivo. Sendo assim, o que esperamos ou supomos como o outro 

irá receber nosso enunciado não é um processo passivo e sossegado, ao contrário, foge ao 

nosso controle, revelando o diálogo interminável entre os enunciados.  

Sob o mesmo ponto de vista, Bakhtin (1998, p. 89, grifo do autor) nos enfatiza que, 
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o discurso vivo e corrente está imediata e diretamente determinado pelo 

discurso-resposta futuro: ele é que provoca esta resposta, presente-a e baseia-

se nela. Ao se constituir na atmosfera do ‘já-dito’, o discurso é orientado ao 

mesmo tempo para o discurso-resposta que ainda não foi dito, discurso, 

porém, que foi solicitado a surgir e que já era esperado. Assim é todo 

diálogo vivo. 

 

 

Dessa forma, podemos considerar que todo dizer é orientado para a resposta, visto 

que todo enunciado espera uma réplica, sem fugir da influência profunda da resposta 

antecipada - ideia do receptor presumido. E, por fim, coadunando com as demais afirmações, 

todo dizer é internamente dialogizado, pois é heterogêneo, na verdade, uma articulação de 

múltiplas vozes sociais. 

 

 

[...] os enunciados, ao mesmo tempo que respondem ao já dito [...] provocam 

continuamente as mais diversas respostas (adesões, recusas, aplausos 

incondicionais, críticas, ironias, concordâncias e dissonâncias, 

revalorizações etc. – ‘não há limites para o contexto dialógico’). O universo 

da cultura é intrinsecamente responsivo, ele se move como se fosse um 

grande diálogo (FARACO, 2009, p. 58-59, grifo do autor). 

 

 

Conforme o exposto, todo ato de compreensão é uma réplica. Esta ultrapassa o 

esquema já padronizado de que para toda pergunta há uma resposta, uma vez que resposta, 

para Bakhtin, é entendida como uma atitude em que determinado interlocutor se posiciona 

ideologicamente sobre determinado discurso. 

 

 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda 

compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante (BAKHTIN, 2010, p. 271). 

 

 

Sendo assim, todo falante constitui-se como um respondente, em maior ou menor 

grau, tendo em vista que ele não é o primeiro que fala. Pressupõe-se a existência de outros 

enunciados que o antecederam e com os quais seu enunciado entra em relação. Cada 
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enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados. 

(BAKHTIN, 2010) 

Dentro dessas relações heteroglóssicas dialogizadas, o sujeito se constitui 

discursivamente, assimilando as vozes sociais e, simultaneamente, suas inter-relações 

dialógicas. Conforme Faraco (2009, p. 84), “é nesse sentido que Bakhtin várias vezes diz, 

figurativamente, que não tomamos nossas palavras do dicionário, mas dos lábios dos outros”. 

Nenhum sujeito absorve uma só voz social, mas muitas vozes. Com isso, ele não é 

concebido como um ser único, uma vez que participa de um agitado balaio de vozes sociais 

(FARACO, 2009) e de seus inúmeros encontros e choques. Nesse processo de construção 

sócio-ideológica do sujeito, as vozes funcionarão de diversas maneiras. Sendo assim, a 

assimilação da palavra de outrem se dá como palavra autoritária e como palavra interiormente 

persuasiva. 

De acordo com Bakhtin (1998), a palavra autoritária exige de nós o reconhecimento 

e a assimilação. Ela se impõe a nós independentemente do grau de sua persuasão interior no 

que nos diz respeito, nós já a encontramos unida à autoridade. Com isso, podemos perceber 

que ela exige não apenas as aspas, mas destaque grandioso, organizando em torno de si outras 

palavras que a interpretam, que a exaltam, que a aplicam. 

Diferentemente da autoritária, a palavra interiormente persuasiva é determinante para 

o processo de transformação ideológica da consciência individual. A palavra ideológica do 

outro, interiormente persuasiva e reconhecida por nós, nos revela possibilidades bastante 

diferentes. No fluxo de nossa consciência, essa palavra é comumente metade nossa, metade de 

outrem (BAKHTIN, 1998). 

Podemos observar que a palavra persuasiva abre-se constantemente à mudança, 

tendo em vista que ela transita nas fronteiras, é centrífuga (não monologizante). Faraco (2009, 

p. 85) reforça ainda que “quanto mais as vozes forem funcionalmente de autoridade para o 

sujeito, mais monológica (ptolomaica) será sua consciência; quanto mais internamente 

persuasiva as vozes, mais galileana será sua consciência”. 

Em todo esse contexto, o sujeito encontra-se permeado de vozes que vão transformá-

lo não em um mero receptor, mas em um assimilador e disseminador de discursos 

reelaborados por ele, a partir dos enunciados de outrem. Nesse sentido, os nossos enunciados 

são sempre discurso citado, mesmo que nem sempre sejam percebidos dessa forma, tendo em 

vista a multiplicidade de vozes nas quais estamos mergulhados continuamente. Para o 

Círculo, somos sujeitos sociais e singulares de ponta a ponta e somos constituídos nessa 
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complexa rede de infinitos entrechoques (tensão) em que temos a diversidade de vozes e as 

relações dialógicas. 

 

 

3.2.2 As relações intersubjetivas no Fórum de discussão on-line 

 

 

Parece consensual, nas últimas décadas, a concepção de sujeito heterogêneo, muito 

diferente daquela que, antes, concebia um sujeito unificado como fonte absoluta de sentido. A 

partir dos estudos culturais, o sujeito passa a ser compreendido enquanto um ser plural, que 

não é idêntico a si mesmo. Reforçando essa afirmação, Hall (2001) estabelece a expressão 

“crise de identidade”, o que significa que vivenciamos, na pós-modernidade, um processo 

amplo de mudança, que está deslocando e abalando as estruturas centrais da sociedade, as 

quais os indivíduos têm como ancoragem estável. 

Com os estudos do Círculo de Bakhtin fica evidente, também, a questão da alteridade 

e sua articulação com a ética, uma vez que o eu e o outro não podem isentar-se de seus atos 

éticos. Conforme Freitas (2013, p. 187), “a ação ética surge da consciência de que cada ato é 

irrepetível e de que a responsabilidade é intransferível [...]. Para compreender este eu que é 

responsável, é importante reconhecer um eu único atuando em um tempo e lugar únicos”. 

De acordo com Oliveira (2010), Bakhtin apresenta a concepção do eu, por meio de 

três categorias inter-relacionadas, nas quais há diferentes movimentos entre o eu e o outro: o 

eu-para-mim, como eu me vejo; o eu-para-o-outro, como o outro me vê; e o outro-para-mim, 

como o outro que está fora de mim é apreendido pelo meu eu. São, segundo Bakhtin, em 

torno desses momentos que todos os valores são construídos, desde aqueles científicos, 

políticos e até aqueles do cotidiano (OLIVEIRA, 2010). 

Freitas (2013, p. 191), ainda reforça essa questão, expondo que, 

 

 

essa tríade sintetiza uma perspectiva que pode ser aplicada para a 

compreensão da produção da subjetividade: um eu que se constitui a partir 

do outro mas na interação e não na fusão com o outro. Mais uma vez é 

enfatizado por Bakhtin o papel essencial da alteridade na modelagem e 

constituição do eu. 
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Nesse sentido, a perspectiva contemporânea é a de que a fala desse sujeito é 

constituída pelas falas de outros sujeitos, sendo fruto da relação de várias vozes e da 

convivência com o outro. Segundo Bakhtin (2004, p. 79), “nenhuma enunciação verbalizada 

pode ser atribuída exclusivamente a quem a enunciou: é produto da interação entre falantes e 

em termos mais amplos, produto de toda uma situação social em que ela surgiu”. 

Para o pensamento bakhtiniano, o sujeito é um ser essencialmente social, que não 

pode ser concebido de forma limitada, uma vez que ele é totalmente plural. A partir da 

concepção dialógica de linguagem, houve uma transformação nas perspectivas de estudo do 

sujeito, trazendo, assim, o outro. Nesse sentido, fica impossível pensar o sujeito fora das 

relações com o outro, ou melhor, fora da intersubjetividade, como poderemos observar, a 

seguir, nas considerações sobre o Fórum de discussão on-line. 

O Fd é uma ferramenta muito presente, principalmente, em cursos à distância, como 

já vimos discutindo anteriormente. Por haver vários tipos de fóruns em um AVA, o professor 

pode criar tal ferramenta de acordo com o objetivo pretendido por ele em determinada 

disciplina e/ou curso. Dentre os tipos de fórum, os mais usados na plataforma de estudo são os 

que esclarecem dúvidas e os que debatem temas pertinentes ao curso, os chamados fóruns 

temáticos. Para nós, esses últimos são de maior relevância, por serem as fontes geradoras de 

dados de nossa pesquisa. 

É interessante salientar que o espaço do fórum não deve ser utilizado para questões 

que não estão relacionadas à discussão, uma vez que o intuito dessa ferramenta é fomentar 

trocas de experiências e construção do conhecimento. Em alguns fóruns, faz-se necessário 

elaborar mensagens mais curtas e objetivas a fim de dinamizar a leitura e a colaboração na 

discussão por parte dos demais participantes. No entanto, no caso do fórum temático, muitas 

vezes, as discussões são um pouco mais longas, considerando que os alunos querem se 

posicionar de uma forma mais firme e acabam escrevendo um pouco mais. 

Dentro de um ambiente virtual, ao analisar as discussões estabelecidas no Fd, 

podemos observar que, mesmo que os alunos não tenham um contato presencial de uma sala 

de aula, produzem um diálogo bastante relevante no sentido de que trazem uma grande 

quantidade de informações e de posicionamentos alheios. O contato virtual, por meio dessa 

ferramenta, proporciona um verdadeiro encontro, onde os diversos dizeres estão entrelaçados, 

oportunizando escolhas significativas para o sujeito em formação. 

Consequentemente, ao colocar suas palavras em um Fd, o sujeito, no caso o aluno, 

produz enunciados que exigem um outro que responde ou um outro a quem ele responderá. 

Como o próprio pensamento bakhtiniano afirma, o enunciado é sempre um acontecimento, 
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que possui uma situação histórica definida, atores sociais identificados, que compartilham as 

mais diversas situações e experiências. 

 

 

Os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si 

mesmos; uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. 

Esses reflexos mútuos lhes determinam o caráter. Cada enunciado é pleno de 

ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela 

identidade da esfera de comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser 

visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um 

determinado campo [...]. É impossível alguém definir sua posição sem 

correlacioná-la com outras posições (BAKHTIN, 2010, p. 297, grifo 

do autor). 

 

 

Sendo assim, em um Fd, podemos entender que não é apenas uma simples conversa 

entre aqueles que estão discutindo determinado assunto, em um curso de licenciatura, mas 

também há interações recheadas das palavras de outrem. Com isso, podemos considerar que 

as relações intersubjetivas estão presentes, visto que há (re)negociações com o outro a todo 

momento. Essas relações envolvem o diálogo, o encontro e a responsabilidade entre os 

sujeitos. No Fd, o soar das vozes está perpassado de valores pessoais, que vão além da 

simples concordância do que um ou outro diz. 

Se há uma assimilação das vozes do outro e posterior ressignificação do que já foi 

dito, podemos conceber que as relações dialógicas estão demarcadas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, especificamente em um Fórum de discussão, pois, como afirma 

Bakhtin (2010, p. 379), “eu vivo em um mundo de palavras do outro. E toda a minha vida é 

uma orientação nesse mundo; é reação às palavras do outro”. 

Nesse contexto, consideramos que há dialogicidade em todo o dizer e que esse dizer 

não pode deixar de se orientar para o “já-dito”, tendo em vista que todo enunciado constitui-se 

em réplica, isto é, não se estabelece fora da chamada memória discursiva. A resposta 

compreensível é a força essencial que participa da formação do discurso e, principalmente, da 

compreensão ativa (BAKHTIN, 1998). 

Ao estabelecer com a palavra do outro, relações de sentido, geram-se significações 

responsivas a partir de posicionamentos avaliativos. Portanto, reafirma-se o que postulou 

Bakhtin, que toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva, toda compreensão é prenhe de resposta. 

Segundo Bakhtin e Volochínov (2012, p. 117, grifo do autor), 
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toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da 

palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação 

à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 

outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre 

o meu interlocutor. 

 

 

Por meio do diálogo assíncrono no Fd, os sujeitos participam de um espaço onde 

diferentes alteridades são renovadas, tendo em vista que cada aluno vai registrando sua 

opinião a partir de uma proposição inicial e os demais colegas de curso constroem seus 

enunciados baseados nesses registros. Sendo assim, os sujeitos dialogam não apenas com a 

proposição inicial, mas também com os diversos posicionamentos assumidos pelos colegas de 

curso. 

Conforme ratifica Bakhtin (2010, p. 327-328, grifo do autor), 

 

 
tudo o que é dito, o que é expresso se encontra fora da ‘alma’ do falante, não 

pertence apenas a ele. A palavra não pode ser entregue apenas ao falante. O 

autor (falante) tem os seus direitos inalienáveis sobre a palavra, mas o 

ouvinte também tem os seus direitos; têm também os seus direitos aqueles 

cujas vozes estão na palavra encontrada de antemão pelo autor (porque não 

há palavra sem dono). 

 

 

Assim sendo, podemos considerar que os enunciados produzidos em um Fd trazem o 

confronto das entoações e do sistema de valores, de princípios, que possibilitam as mais 

diversas percepções de mundo acerca de um assunto específico, nesse caso, em um curso de 

licenciatura, cujo objetivo é promover a formação/capacitação dos sujeitos. Com isso, há, 

também, a possibilidade de criar laços mais firmes entre os envolvidos nessas relações 

(intersubjetivas) ditas virtuais, promovidas pela rede mundial de computadores, a internet. 

 

 

3.3 O estado da arte 

 

 

Pensar em uma era pós-moderna, em que os meios midiáticos tomam conta de nossas 

vidas, é observar o quanto as nossas práticas mudam conforme as gerações passam, 

principalmente, no que diz respeito à tomada de atitudes mais responsivas frente a uma nova 
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realidade, o que, inevitavelmente, faz mudar constantemente o curso de nossas identidades. 

Reconhecer-se como alguém que está em contínua construção é alcançar o limiar de quem 

realmente somos (ou não somos). 

Nesse sentido, considerando a importância dos estudos identitários e buscando 

compreender como o Ambiente Virtual de Aprendizagem e uma de suas principais 

ferramentas, o Fórum de discussão, têm sido pesquisados no meio acadêmico, iniciamos uma 

revisão bibliográfica que possa nos mostrar o grau de relevância desses estudos a partir das 

novas tecnologias da informação e comunicação, especificamente por meio da EAD. 

Seguindo a concepção de linguagem proposta pelo Círculo de Bakhtin, buscamos 

criar um contato dialógico com essas pesquisas, que fatalmente trariam saldos bem 

expressivos ao nosso estudo. Conforme Bakhtin (2010, p. 401), “o texto só tem vida 

contatando com outro texto (contexto). Só no ponto desse contato de textos eclode a luz que 

ilumina retrospectiva e prospectivamente, iniciando dado texto no diálogo.” 

Para uma sistematização de nossa revisão bibliográfica, apresentamos, 

primeiramente, os estudos que desvelam as identidades no ensino on-line. Em seguida, 

inscrevemos as pesquisas relativas a nossa fonte geradora de dados — os enunciados 

produzidos no Fórum de discussão — na concepção de linguagem do Círculo de Bakhtin; e, 

por fim, as que versam sobre ambientes virtuais de aprendizagem e fóruns de discussão em 

outras perspectivas de estudo.  

Iniciamos nossa revisão por um estudo que se assemelhou, em boa parte, ao nosso, o 

de Abrão, Silva, João e Silva, Juliana (2011) que pesquisaram as identidades dos estudantes 

de EAD, a partir de um exame detalhado de suas falas. Entende-se que é possível construir 

perfis de alunos da EAD a partir dos textos apresentados nos fóruns e que, no ambiente 

virtual, pressupõe-se que os estudantes corporificam-se por meio do seu discurso e, por não 

existir a possibilidade de haver uma presença física, a configuração do sujeito se dá por 

intermédio da sua própria fala. 

 

 

A construção das identidades dos alunos é atravessada pelas experiências 

destes e pelo discurso da própria EaD. Quando os estudantes se encontram 

nessa modalidade de ensino há um estranhamento inicial, uma vez que o 

espaço de interação, o tempo e a metodologia são novos. O sujeito depara-se 

com um desafio, acostumar-se com o novo processo de aprendizagem 

através da EaD (ABRÃO; SILVA, João; SILVA, Juliana, 2011, p. 5). 
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Com esse estudo, Abrão, Silva, João e Silva, Juliana (2011) apontam que os alunos, 

por meio de suas falas, posicionam-se discursivamente frente às dificuldades e 

potencialidades da EAD, construindo seus perfis e, consequentemente, suas identidades. “De 

modo geral, é possível afirmar que todos estão relacionados aos posicionamentos assumidos 

pelos sujeitos, enquanto estudantes da EaD. Posicionamentos, estes, que emergem nos 

discursos que configuram a corporificação dos sujeitos no ambiente virtual” (ABRÃO; 

SILVA, João; SILVA, Juliana, 2011, p. 10). 

Chiachiri (2008), por sua vez, em sua pesquisa, analisa as práticas discursivas que se 

fazem em webfólios (versão eletrônica do portfólio) educacionais com o objetivo de responder 

quem é o aluno de Educação a Distância e como ele se constitui sujeito. Corroborando com 

nossa pesquisa, Chiachiri (2008, p. 37) também considera que “as novas tecnologias da 

informação e da comunicação colaboram sensivelmente para integrar e conectar comunidades 

e organizações em novas combinações de espaço e tempo, que têm intensificado o processo 

de globalização”. Ancora-se, ainda, nos estudiosos que pesquisam a respeito de identidade, 

Hall (2001) e Bauman (2001), que também dão suporte teórico ao nosso estudo. Nessa 

pesquisa, os resultados a que chega a autora apontam que, por meio do webfólio, revela-se um 

sujeito construído por suas práticas discursivas e identitárias a partir da interação com o outro, 

ou outros, num conjunto de vozes heterogêneas que lhe atravessam, descentrando-o de seu 

dizer. 

Já Young (2008) busca compreender como são construídas as identidades dos alunos 

que fizeram uso da educação on-line para sua formação. Ancorada em vários autores, dentre 

eles, Hall (2001; 2012), que trata da questão das identidades, Young (2008) discute educação 

e ciberespaço, em que expõe a concepção de identidade, partindo dos primórdios do que se 

consentia como identidade até os dias atuais, além de tratar das variáveis analíticas 

(estratégias pedagógicas, linguagem, interação e ambiente virtual de educação). Os resultados 

do seu estudo apontam para o forjamento das identidades pelos sujeitos, tendo em vista a 

seleção de informações que são intencionalmente apresentadas no ambiente virtual. “[...] as 

identidades se constituem num processo que traz a influência e as contradições do contexto 

social em que está inserida” (YOUNG, 2008, p. 27). 

Utilizando-se de aportes teóricos que corroboram com nossa pesquisa, tais como 

Hall (2001) e Lévy (1999), Silva, Suzy (2010) apresenta uma análise sobre a construção da 

identidade social e cultural do aluno de educação a distância na pós-modernidade. Por meio 

da construção de dados estatísticos, Silva, Suzy (2010) expõe o perfil do aluno, bem como a 

representação do eu identitário, a partir da análise linguística do discurso dos alunos contido 
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no fórum de apresentação, dentro do AVA. É interessante ressaltar que Silva, Suzy (2010, 

p.3) usa a denominação homo virtualis para designar “o sujeito em estudo diante da condição 

pós-moderna da humanidade”. Por se tratar de uma pesquisa parcial, a autora não nos expõe 

resultados mais firmes, contudo, ela afirma que o sujeito pós-moderno, no contexto da EAD, é 

virtualizado culturalmente, enfrentando o desafio de redimensionar os seus paradigmas dentro 

da estrutura social. 

Em outro estudo, Lemos (2011) tem por objetivo geral refletir sobre o ensino on-line 

de uma língua estrangeira – o inglês – e de como as práticas discursivas configuram 

identidades. Por meio de sua fonte geradora de dados, o blog, a autora observa como se dá o 

processo de interação discursiva de aprendizagem on-line e como essa interação constrói 

identidades e representações do ensino colaborativo de inglês. A partir de suas análises, 

Lemos (2011) nos mostra que a representação do ensino de inglês do blog está alicerçada no 

discurso de que não se aprende inglês de maneira formal, com cursos, mas sim na prática 

diária. Ainda, conforme a autora, a aprendizagem de inglês deve ser colaborativa e interativa. 

Dessa forma, cria-se a identidade do moderador e do colaborador do ensino de inglês, 

substituindo a figura do professor de inglês na aprendizagem tradicional. Lemos (2011, p.6) 

diz que “[...] o ensino on-line centra-se no desenvolvimento de uma aprendizagem ativa e 

compartilhada”. 

Coppetti (2011), por sua vez, pesquisa as identidades a partir dos enunciados 

produzidos por alunos de um curso de licenciatura nas seções do fórum. Segundo a autora, as 

identidades construídas no ciberespaço organizam-se em torno de imagens que eles produzem 

e, quanto mais o indivíduo explora tais imagens, mais ele afirma sua condição heterogênea e 

múltipla do vir-a-ser. Coppetti (2011) nos expõe que as identidades são formadas com base 

nas subjetividades do indivíduo. Essas subjetividades possibilitam a construção das 

identidades individuais e/ou sociais. Os resultados finais de sua pesquisa assinalam que o 

elemento que mais se sobressaiu foi a presença de uma identidade de grupo. “Embora os 

alunos buscassem marcar suas individualidades, expondo sua visão, opinião sobre 

determinados temas, essa marca pessoal estava fortalecendo sua ligação no grupo” 

(COPPETTI, 2011, p. 105-106). 

Reforçando a pesquisa anterior, Coppetti (2012) analisa a influência dos enunciados 

na construção e expressão de identidades dos alunos dos fóruns, nas Unidades de Estudo 

(UEs) selecionadas. Utilizando como referencial a concepção de linguagem do Círculo de 

Bakhtin, Coppetti (2012) nos reafirma a concepção de enunciado e como este se presta a 

análises que se direcionam à compreensão das relações humanas. Os resultados do seu estudo 
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nos mostram que as identidades, com a comunicação mediada pelo computador, tendem a ser 

interconectadas, a se mesclarem e a se complementarem umas com as outras, com suas 

individualidades múltiplas no ciberespaço. “Neste ambiente virtual de aprendizagem, pode ser 

percebido que a sensibilidade no olhar para si e para o outro e sua expressividade, 

materializada na criatividade, ambas estimuladas na comunicação virtual influenciou a 

expressão e construção de identidades dos participantes” (COPPETTI, 2012, p. 10-11). 

As pesquisas, a seguir, também se inserem em nosso estudo por contemplarem o 

Fórum de discussão on-line na concepção de linguagem do Círculo de Bakhtin. Um olhar 

dialógico se fez presente nestes estudos, que tendem a colaborar de forma significativa com a 

nossa análise. 

Com o objetivo de analisar as possibilidades de implementação de uma avaliação 

dialógica a partir de um fórum on-line, Kratochwill (2006) toma como base a teoria 

enunciativa de Bakhtin a fim de compreender os processos de interação dentro do ambiente 

virtual. “[...] tudo que o indivíduo produz está impregnado de outras vozes, que toda produção 

oral ou escrita é resultado de um diálogo, ou seja, a consciência individual forma-se 

coletivamente” (KRATOCHWILL, 2006, p. 41). Ao término desse estudo, 

Kratochwill (2006) conclui que seu objetivo foi satisfatoriamente atingido, tendo em vista a 

constatação de que foi possível realizar uma avaliação da aprendizagem dialógica por meio do 

Fórum de discussão on-line. De acordo com a autora, evidenciou-se que a postura pedagógica 

docente é fator preponderante para se vencer os entraves que qualquer recurso de avaliação, 

sob a perspectiva dialógica, possa apresentar.  

Já em outro estudo, a partir do fórum educacional presente no AVA, Veiga (2008) 

analisa os traços identificadores de interação, partindo da materialidade linguística, do 

enunciado concreto. A sua pesquisa está focada na concepção de linguagem bakhtiniana, 

tendo, como fonte geradora de dados, um curso on-line destinado à formação de professores, 

por meio do ambiente virtual da Plataforma Teleduc. A partir de suas análises, Veiga (2008) 

assinala que o fórum educacional digital é uma atividade humana interacional, situada em um 

tempo-espaço específico, característico da modalidade e ancorada em uma plataforma, onde é 

possível a publicação de variados gêneros. “Pois então, no ambiente virtual de aprendizagem 

pesquisado encontramos enunciados, encontramos discursos, encontramos vidas” 

(VEIGA, 2008, p. 137). 

Por sua vez, Silva, S. (2009), em sua pesquisa, busca examinar evidências da 

dialogia em mensagens de fóruns de uma disciplina semipresencial do curso de Letras da 

PUC-SP. A autora parte de uma dupla orientação presente no fórum on-line, o diálogo no 
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sentido estrito e num sentido mais amplo, expondo, dessa forma, que há diálogo entre 

discursos. Segundo Silva, S. (2009), as relações dialógicas estabelecem elos entre os 

interlocutores e entre os enunciados que antecedem e precedem o que dizem. Para reforçar sua 

pesquisa, ela afirma que “os estudos bakhtinianos, ao privilegiarem a enunciação, comportam 

análises que convergem para a natureza do enunciado, ou seja, sua matéria linguística e seu 

contexto enunciativo” (SILVA, S., 2009, p. 11). Dessa forma, os resultados obtidos 

evidenciam a dialogia como fenômeno sine qua non para interação e para construção 

colaborativa em fóruns educacionais. 

Scorsolini-Comin et al. (2009) também fazem uma análise da interação presente no 

Fórum de discussão on-line, em Ambiente Virtual de Aprendizagem, de acordo com os 

estudos bakhtinianos. Conforme os autores, a interação verbal dentro dessa concepção denota 

uma construção conjunta da realidade, atestando que nenhum dos discursos é inédito e 

produzido apenas por um falante, e destacam, ainda, que o fórum funciona como um campo 

mediático de interação, de troca e de desenvolvimento de competências relacionadas ao 

processo de ensino e aprendizagem. Por meio de sua análise, Scorsolini-Comin et al. (2009) 

observam que, cada vez mais, os estudantes adquirem uma nova visão acerca da EAD no 

processo de ensino e aprendizagem. Desse modo, segundo os autores, “ele passa a refletir 

sobre a realidade a partir da experiência concreta, ou seja, a possibilidade de ser e de criar um 

ambiente de interação, de troca e de construção de conhecimentos, de ideias e de 

possibilidades” (SCORSOLINI-COMIN et al., 2009, p. 74). 

 Desenvolvida à luz dos pressupostos teóricos de Bakhtin, a pesquisa de 

Scavazza (2010) objetiva, de um modo geral, caracterizar um dos gêneros que configuram o 

novo espaço de educação virtual, o fórum educacional. A fonte geradora de dados utilizada na 

pesquisa consistiu de cinco fóruns desenvolvidos nos cursos de graduação a distância do 

Centro Universitário Claretiano. Considerado um gênero emergente, Scavazza (2010) verifica 

que o fórum educacional permite a consolidação das principais características da educação a 

distância, que pressupõe ênfase na autoaprendizagem, construída no plano individual e 

coletivo. Conforme Scavazza (2010, p. 112), “no fórum educacional são estabelecidas 

continuamente redes de conexão entre as diversas vozes que tecem a discussão, em que a 

palavra de um é atravessada pela palavra de todos os outros”. 

Com o propósito de evidenciar o processo dialógico em um fórum acadêmico no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, Silva, T. (2011) analisa a produção escrita de alunos do 

curso de Pedagogia, na modalidade a distância, da UAB/UFPB, buscando compreender como 

acontece a construção de sentidos por meio da concepção de linguagem do Círculo de 
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Bakhtin. Para sua análise, a autora considera o princípio de que todo o discurso do eu define 

sua identidade em relação ao discurso do outro, logo, a natureza de qualquer discurso é 

heterogênea. Os resultados de seu estudo assinalam que há construção de sentidos, de forma 

dialógica, no fórum acadêmico, já que o aluno remete a outros discursos, embora haja alguns 

alunos que se limitam a postarem conceitos de forma individualizada, apenas para a avaliação 

do professor. De acordo com Silva, T. (2011, p. 5), o fórum “se assemelha com os gêneros 

orais conversacionais, pois, a linguagem utilizada nele traz muitas marcas da modalidade da 

língua oral, logo, podemos dizer que esse é um gênero discursivo do cotidiano”. 

Já o estudo de Vasconcelos e Francelino (2013) trata das estratégias interativas 

desenvolvidas por docentes em fóruns de discussão on-line, baseando-se, principalmente, na 

teoria da enunciação proposta por Bakhtin. “O modo como o professor orienta a participação 

discente refrata a organização das práticas ideológicas nas inter-relações aluno-aluno 

promovidas nos Fóruns investigados” (VASCONCELOS; FRANCELINO, 2013, p. 52).  Os 

resultados dessa pesquisa mostram que as estratégias interativas utilizadas pelo professor 

condicionam a situação enunciativa onde ocorrem os intercâmbios verbais entre os estudantes. 

As estratégias interativas docentes demonstram, ainda, que o modelo emissor-mensagem-

receptor não contempla a amplitude da comunicação verbal, já que o interlocutor sempre se 

comporta de forma ativa e responsável no processo de compreensão, mesmo que não expresse 

suas ideias de forma imediata durante a interação verbal com outrem 

(VASCONCELOS; FRANCELINO, 2013). 

Durante as buscas por pesquisas que tratassem do mesmo objeto e/ou teoria(s), ou, 

ainda, que se assemelhassem em algum aspecto a nossa pesquisa, localizamos estudos que 

tinham como fonte geradora de dados o Fórum de discussão on-line ou mesmo o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, analisados em outras concepções que não a do Círculo de Bakhtin. 

Ressaltamos a importância expressiva de tais estudos, tendo em vista a relevância deles em 

nossa pesquisa. 

Em sua tese, Riccio (2010) visa compreender a implantação de ambientes virtuais de 

aprendizagem na Universidade Federal da Bahia numa perspectiva de autonomia. Segundo 

Riccio (2010, p. 9) “os ambientes virtuais de aprendizagem [...] são compreendidos como 

espaços multirreferenciais de aprendizagem onde são fomentadas a interação, a autoria e a 

colaboração”. Os quatro casos de utilização do ambiente virtual Moodle são analisados por 

Riccio (2010) buscando identificar elementos que caracterizem a construção da autonomia no 

contexto das práticas educacionais nesses ambientes, na instituição. A análise revela que a 
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implantação de ambientes virtuais de aprendizagem na Universidade Federal da Bahia numa 

perspectiva de autonomia tem se dado parcial e pontualmente. 

Numa abordagem sistêmico-funcional, Silva, L. (2010), em seu estudo, objetiva 

investigar como a argumentação ocorreu em um Fórum de discussão on-line, bem como 

mapear a rede de interações nesse fórum, observando como a argumentação se realizou. Essa 

pesquisa foi realizada com a turma de um curso promovido pela Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo (SEE-SP). A partir de sua análise, Silva, L. (2010) constatou que é 

possível argumentação e interação se relacionarem no Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

em especial, no fórum, e que, quanto mais desenvolvida a interação, maior será a 

possibilidade de se aprofundar a discussão e, com isso, desenvolverem-se estratégias 

argumentativas. Para tanto, “é importante lembrar que, para um fórum de discussão on-line se 

desenvolver de maneira adequada, o mediador tem papel importante” (SILVA, L., 2010, p. 

114). 

Partindo de elementos teóricos e metodológicos advindos da análise textual dos 

discursos, da análise da conversação e da interação verbal, além de estudos pertinentes sobre a 

linguagem na web, Santos e Oliveira (2010), por sua vez, apresentam algumas reflexões sobre 

o papel do fórum educacional na formação continuada do professor na educação a distância, 

pretendendo explorar, entre outras questões, o modo como se constrói o diálogo entre os 

participantes do fórum e de que maneira o professor utiliza a linguagem escrita para propiciar 

o envolvimento do aluno no processo de aprendizagem. Por meio de suas análises, Santos e 

Oliveira (2010) assinalam que, em uma sala de aula virtual, em que a relação face a face não 

se estabelece e onde a comunicação acontece pela escrita, o uso de estratégias de natureza 

afetiva é fundamental para assegurar uma maior participação dos alunos no processo de 

aprendizagem e, assim, manter a interação entre os participantes. 

À luz da teoria da avaliatividade, Oliveira e Barbosa (2010) objetivam, em sua 

pesquisa, estudar a atitude no fórum de um curso de graduação da Universidade de 

Pernambuco. Segundo Oliveira e Barbosa (2010), a referida teoria trata de um sistema 

semântico-discursivo que serve para realizar os significados interpessoais relacionados à 

avaliação de coisas, comportamento das pessoas e seus sentimentos. Acrescentam, ainda, que 

a teoria da avaliatividade realiza-se em três domínios interacionais: atitude, engajamento e 

gradação. A partir de seu estudo, Oliveira e Barbosa (2010) constatam que, embora tenha 

havido o estabelecimento da função interpessoal, falta ainda o emprego de estratégias 

interacionais imprescindíveis para a construção do conhecimento no fórum. “Cabe ao 

professor aprimorar-se cada vez mais no tocante à atitude no fórum, já que a atitude pode 
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aproximar ou distanciar os atores envolvidos no ensino a distância” (OLIVEIRA; BARBOSA, 

2010, p. 8). 

Já Campos (2012), em seu estudo, tem como tema o ambiente de textualização no 

ensino a distância, com foco no fórum educacional, utilizado por uma instituição de ensino 

superior no Rio Grande do Norte. A autora tem como objetivo geral analisar a interação que 

se estabelece entre tutor e cursistas e suas implicações para o processo de ensino e 

aprendizagem. Por meio dos resultados obtidos, Campos (2012) percebe que a interação tutor-

cursista fica comprometida pelo apagamento da tutora, além de se observar, também, a 

ausência de uma progressão tópica realizada pelos cursistas devido à falta de orientações às 

questões discutidas. De acordo com Campos (2012, p. 12), “[..] 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”. 

Com essa revisão, pretendemos esboçar, brevemente, um conjunto de pesquisas 

sobre os processos identitários no Fórum de discussão on-line, a partir de enunciados 

construídos pelos sujeitos, além de abordar, em nossa análise, a concepção de linguagem 

proposta pelo Círculo de Bakhtin. Privilegiamos as pesquisas que consideram, em suas 

análises, os ambientes virtuais de aprendizagem, os fóruns de discussão, as identidades 

construídas nesses fóruns, a dialogia presente nesses espaços de discussão em cursos on-line; 

e, ainda, aquelas pesquisas que consideram o fórum on-line em outras perspectivas de estudo, 

que também corroboram, em certa medida, com nossa análise. 

Durante a construção desta revisão bibliográfica, pudemos observar o quanto o meio 

acadêmico está harmonizado com pesquisas que desvelam as tecnologias emergentes e de 

como as discussões em torno delas estão ganhando mais espaço, pois, como vimos, há 

pesquisas acontecendo em todo lugar do país, buscando evidenciar diálogos, interações, 

identidades, dentre outros, que, sendo aceitos por nós ou não, fatalmente, estão mudando 

nossos comportamentos, nossas vidas, especificamente, em sociedade.  

Dessa forma, ressaltamos que todas as pesquisas aqui citadas contribuíram (ou ainda 

estão contribuindo) amplamente para a constituição de nosso estudo, que não pode ficar 

aquém de outros estudos similares — seja no todo ou em parte —, com relação ao objeto que 

nos propomos a pesquisar. É realmente aprazível saber que há trabalhos que dialogam com o 

nosso e que se utilizam de aportes teóricos com os quais estamos estudando, tais como Hall, 

Lévy, Bakhtin, em meio a tantos outros nobres estudiosos. 

Indubitavelmente, não contemplamos a totalidade das pesquisas acerca dos estudos 

identitários em Ambiente Virtual de Aprendizagem — especificamente no Fórum de 
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discussão —, contudo, reunimos material suficiente para fundamentar a compreensão de que, 

nesse espaço virtual, os enunciados produzidos pelos sujeitos significam mais do que simples 

postagens, uma vez que tais enunciados, por meio do discurso do outro, comportam uma 

gama de vozes que se entrecruzam, explodindo em sentidos e identidades diversas. Assim é 

todo discurso vivo. 
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4  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Nesta seção, apresentaremos os procedimentos metodológicos utilizados à 

investigação da construção das identidades dos sujeitos em um Fórum de discussão, no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Dessa forma, além de caracterizarmos nosso estudo, 

descreveremos o método de pesquisa adotado e contextualizaremos a pesquisa, situando-a no 

cenário das identidades buscadas. 

 

 

4.1 Caracterizando o estudo 

 

 

Inserida no âmbito das Ciências Humanas e Sociais, esta pesquisa está situada na 

área da Linguística Aplicada – LA – indisciplinar (MOITA LOPES, 2006), considerando, 

portanto, as mudanças epistemológicas relacionadas ao cenário complexo e novo advindos da 

contemporaneidade. Segundo Moita Lopes (2006), o conhecimento tem de ser novo não 

simplesmente porque o mundo está diferente, mas porque tais mudanças requerem processos 

de construção de conhecimento que devem, necessariamente, envolver implicações de 

mudança na vida social. 

A partir de um olhar interdisciplinar, a LA pesquisa questões responsivas às práticas 

sociais vivenciadas pelos sujeitos, compreendendo e/ou melhorando a vida social. Ao 

abandonar sua preocupação em se limitar à Linguística como componente teórico essencial e 

por transitar por várias áreas de conhecimento, a LA é vista, atualmente, como um campo 

indisciplinar, mestiço, que faz uso de diversas teorias para chegar à construção de sua própria, 

uma vez que a LA se repensa continuamente. 

 

 

Está ocorrendo na produção do conhecimento a compreensão de que uma 

única disciplina ou área de investigação não pode dar conta de um mundo 

fluido e globalizado para alguns, localizado para outros, e contingente, 

complexo e contraditório para todos (MOITA LOPES, 2006, p. 99). 
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É interessante observar que, se quisermos saber sobre linguagem e vida social nos 

dias de hoje, é preciso sair do campo da linguagem propriamente dito: ler sociologia, 

geografia, história, antropologia, psicologia cultural e social etc. É essencial que a LA se 

aproxime de áreas que focalizem o social, o político e a história. Essa é, aliás, uma condição 

para que a LA possa falar à vida contemporânea (MOITA LOPES, 2006). 

O enquadre deste estudo será de acordo com os propósitos do paradigma qualitativo-

interpretativista, contribuindo para que a compreensão das identidades, que nos propomos a 

investigar, construa-se a partir dos significados e entendimentos existentes dentro de uma 

determinada prática de uso da linguagem. Vale salientar que, em geral, as pesquisas em LA 

inserem-se no campo da pesquisa qualitativa, tendo em vista que uma de suas preocupações é 

estudar questões de linguagem em uso. Para Oliveira (2012), a pesquisa no paradigma 

qualitativo implica em enfatizar as qualidades, os processos e os significados dos objetos de 

estudo, ressaltando seus pesquisadores, a natureza socialmente construída da realidade e a 

relação íntima entre pesquisador e pesquisado. 

Sob essa perspectiva da relação entre pesquisador e pesquisado, Amorim (2004), em 

seu estudo, também enfatiza o caráter de proximidade entre o pesquisador e seu outro. A 

autora propõe a ideia de que o pesquisador pretende ser aquele que recebe e acolhe o estranho, 

abandonando seu território e deslocando-se em direção ao país do outro, onde construirá uma 

escuta da alteridade. 

 

 

Nossa hipótese de trabalho é de que em torno da questão da alteridade se 

tece uma grande parte do trabalho do pesquisador. Análise e manejo das 

relações com o outro constituem, no trabalho de campo e no trabalho de 

escrita, um dos eixos em torno dos quais se produz o saber. Diferença no 

interior de uma identidade, pluralidade na unidade, o outro é ao mesmo 

tempo aquele que quero encontrar e aquele cuja impossibilidade de encontro 

integra o próprio princípio da pesquisa. Sem reconhecimento da alteridade, 

não há objeto de pesquisa (AMORIM, 2004, p. 28-29). 

 

 

Como podemos perceber, Amorim (2004) discute sobre a possibilidade e a 

impossibilidade do diálogo e do encontro com o outro no contexto da pesquisa. Para a autora, 

buscar os destinatários é buscar as instâncias criadoras. Aqueles que, por oposição ou por 

acordo, compõem com o autor um diálogo permanente que atravessa o texto e constitui sua 

tensão de base. É também buscar as escolhas do autor: aqueles a quem ele escolheu responder 

e aqueles a quem ele escolheu não responder (AMORIM, 2004). 
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Quanto à abordagem interpretativista, Moita Lopes (1994, p. 331) nos confirma a 

importância dessa abordagem quando diz que o “que é específico, no mundo social, é o fato 

de os significados que o caracterizam serem constituídos pelo homem, que interpreta e re-

interpreta o mundo a sua volta, fazendo, assim, com que não haja uma realidade única, mas 

várias realidades”. Sendo assim, a linguagem possibilita a construção do mundo social e é a 

condição para que ele exista. Ainda, conforme Moita Lopes (1994), na posição 

interpretativista não é possível ignorar a visão dos participantes do mundo social caso se 

pretenda investigá-lo, já que é esta que o determina: o mundo social é tomado como existindo 

na dependência do homem. 

Acrescentamos, também, que esta pesquisa é de caráter documental, visto que as 

análises partirão de discursos gerados em um Fórum de discussão, ou seja, a partir dos 

enunciados produzidos pelos alunos na discussão do tema proposto pelo fórum. Sá-Silva, 

Almeida e Guindani (2009, p. 14) reforçam que, “a pesquisa documental, bem como outros 

tipos de pesquisa, propõe-se a produzir novos conhecimentos, criar novas formas de 

compreender os fenômenos e dar a conhecer a forma como estes têm sido desenvolvidos”. 

 

 

4.2 Contextualizando a pesquisa 

 

 

A construção dos dados para a presente pesquisa se deu a partir das discussões 

efetivadas em um Fórum de discussão on-line, no curso de Licenciatura em Letras-Espanhol, 

na modalidade a distância, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – IFRN – em integração com a Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

A escolha por esse curso de licenciatura se deu pelo fato de que esta pesquisadora 

atuou nele como tutora a distância, na disciplina Leitura e Produção de Textos, onde o fórum 

foi veiculado. Percebendo que os enunciados ali produzidos eram ricos em posicionamentos, 

significações e interações, surgiu o interesse em investigar, por meio de tais discussões, as 

identidades ali construídas. 

 

 

4.2.1 A Universidade Aberta do Brasil – UAB e o campus EAD – IFRN 
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Apresentaremos, a seguir, um breve histórico da atuação da UAB que, integrada a 

instituições de ensino, proporciona cursos em várias regiões do país, em especial, no estado 

do Rio Grande do Norte. Além disso, falaremos acerca da ação do campus EAD – IFRN, 

relatando seu histórico e os cursos ofertados, especificamente pela UAB, no referido campus. 

Salientamos que as informações obtidas são originárias do site da UAB e do portal do IFRN, 

na internet. 

Dentro da perspectiva da qualificação e/ou do aperfeiçoamento profissional, é 

instituído, pelo Decreto 5.800, de junho de 2006 (BRASIL, 2006), o sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível 

superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, 

por meio do uso da metodologia da educação a distância. O público em geral é atendido, mas 

os professores que atuam na educação básica têm prioridade de formação, seguidos dos 

dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito 

Federal. 

O sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de iniciativas 

que estimulam a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal) com 

as universidades públicas e demais organizações interessadas, enquanto viabiliza mecanismos 

alternativos para o fomento, a implantação e a execução de cursos de graduação e pós-

graduação de forma consorciada. 

Há duas modalidades de ingresso de estudantes nos cursos ofertados no contexto do 

sistema UAB: pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica e pela 

candidatura às vagas destinadas à demanda social. O acesso aos cursos ofertados para a 

demanda social no Sistema UAB é aberto a qualquer candidato que atenda aos pré-requisitos 

do curso e tenha sido aprovado em processo seletivo organizado pela instituição de ensino 

ofertante. Todos os cursos do sistema UAB podem ter vagas ofertadas nessa modalidade de 

ingresso. 

No sistema UAB são utilizados ambientes virtuais de aprendizagem, em especial a 

Plataforma Moodle
17

, no qual a EAD organiza, de maneira mais controlada, seus cursos, com 

                                                           
17

 Utilizado principalmente num contexto de e-learning ou b-learning, o programa permite a criação de cursos 

on-line, páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem, estando disponível em 75 

línguas diferentes. Conta com 25.000 websites registados, em 175 países. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle>. Acesso em 20 jun. 2011. 

Acrescentamos, ainda, que ele, o Moodle, foi escolhido pela maioria das instituições integrantes desse sistema, 

simplesmente, porque é uma tecnologia social, um software livre, e que permite, portanto, a sua adaptação a 

diferentes necessidades institucionais. 
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aulas presenciais e semipresenciais, integrando novas possibilidades de interação por meio da 

internet. 

Sendo assim, podemos considerar que a UAB funciona como um importante 

instrumento para a universalização do acesso ao ensino superior e para a requalificação do 

professor em outras disciplinas, fortalecendo a escola no interior do Brasil, o que pode 

minimizar a concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes centros urbanos e 

evitar o fluxo migratório para as grandes cidades. 

O campus EAD – IFRN foi criado em janeiro de 2011, credenciado pela Portaria Nº 

1.369, de 7 de dezembro de 2010, e tem o seu regimento e estrutura aprovados pela Resolução 

15/2010 CONSUP/IFRN, 29/10/2010 e pela Resolução 16/2010 CONSUP/IFRN, 01/03/2012, 

respectivamente. 

No período concernente ao início da construção desta pesquisa, ano de 2012, por 

meio de informações contidas no site, vislumbramos que o campus EAD – IFRN oferecia seis 

cursos, por meio dos programas Escola Técnica do Brasil (e-Tec Brasil) e do sistema 

Universidade Aberta do Brasil - UAB). Desses cursos, três eram de pós-graduação latu sensu 

(Especialização em Língua Portuguesa e Matemática numa perspectiva 

transdisciplinar; Especialização em Educação Ambiental e Geográfica do Semiárido, numa 

abordagem interdisciplinar e Especialização em Literatura e Ensino), um de graduação 

(Licenciatura em Letras Espanhol) e dois técnicos de nível médio (Técnico de Nível Médio 

em Segurança do Trabalho e o curso Técnico de Nível Médio em Guia de Turismo). Com 

isso, na época, eram totalizados mais de 2.500 alunos nas salas virtuais do instituto. 

 

Figura 1 – Site do Campus EAD – IFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://portal.ead.ifrn.edu.br/ 

http://portal.ead.ifrn.edu.br/ensino/cursos-ofertados/cursos-de-pos-graduacao/especializacao-em-lingua-portuguesa-e-matematica-numa-perspectiva-transdisciplinar
http://portal.ead.ifrn.edu.br/ensino/cursos-ofertados/cursos-de-pos-graduacao/especializacao-em-lingua-portuguesa-e-matematica-numa-perspectiva-transdisciplinar
http://portal.ead.ifrn.edu.br/ensino/cursos-ofertados/cursos-de-pos-graduacao/especializacao-em-educacao-ambiental-e-geografia-do-semiarido-numa-abordagem-interdisciplinar
http://portal.ead.ifrn.edu.br/ensino/cursos-ofertados/cursos-de-pos-graduacao/especializacao-em-educacao-ambiental-e-geografia-do-semiarido-numa-abordagem-interdisciplinar
http://portal.ead.ifrn.edu.br/ensino/cursos-ofertados/cursos-de-pos-graduacao/literatura-e-ensino
http://portal.ead.ifrn.edu.br/ensino/cursos-ofertados/cursos-graduacao
http://portal.ead.ifrn.edu.br/ensino/cursos-ofertados/tecnico-subsequente/curso-tecnico-de-nivel-medio-subsequente-em-seguranca-do-trabalho-na-modalidade-de-educacao-a-distancia
http://portal.ead.ifrn.edu.br/ensino/cursos-ofertados/tecnico-subsequente/curso-tecnico-de-nivel-medio-subsequente-em-seguranca-do-trabalho-na-modalidade-de-educacao-a-distancia
http://portal.ead.ifrn.edu.br/ensino/cursos-ofertados/tecnico-subsequente/curso-tecnico-de-nivel-medio-subsequente-em-guia-de-turismo-na-modalidade-de-educacao-a-distancia
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Para que as aulas à distância possam ser realizadas é disponibilizada aos estudantes 

uma área virtual de aprendizagem, a Plataforma Moodle (Figura 2), que, por meio de login e 

senha, o aluno tem acesso a recursos multimídia, ferramentas, dispositivos e atividades da 

disciplina, viabilizando o aprendizado em qualquer lugar que possua acesso à rede mundial de 

computadores. 

 

Figura 2 – Página de acesso ao Ambiente Virtual Moodle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://ead.ifrn.edu.br/moodle/ 

 

A fim de contemplar o ensino dos diversos cursos a distância, o campus EAD – 

IFRN dispunha, no período supracitado de elaboração deste estudo, mediante informações do 

site, de 17 polos de apoio, distribuídos em 16 municípios do Rio Grande do Norte. Oito polos 

estavam sediados nos campi do IFRN. Dentre todos esses polos, destacaremos aqueles que 

sediavam cursos do sistema UAB: Apodi, Caicó, Caraúbas, Currais Novos, Grossos, Luís 

Gomes, Marcelino Vieira, Natal, Parnamirim e Santa Cruz. Nesses ocorriam os cursos de pós-

graduação latu sensu e o de Licenciatura em Letras-Espanhol. Ressaltamos que, dentre os 

cursos ofertados, nos ateremos, em especial, ao de Licenciatura em Letras-Espanhol, do qual 

extraímos nosso corpus para pesquisa. 

 

 

4.2.2 A Licenciatura em Letras-Espanhol na modalidade a distância 
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A seguir, exporemos algumas informações sobre o curso que julgamos relevantes 

para a contextualização de nossa pesquisa, tendo em vista que o curso em questão traz 

elementos significativos que podem contribuir para análise e o entendimento do nosso corpus. 

O acesso ao curso de Licenciatura em Letras-Espanhol pode ser feito por meio de: 

processos seletivos, abertos ao público ou conveniado, para o primeiro período do curso; e 

transferência ou reingresso, para período compatível, posterior ao primeiro. A instituição 

reserva, no mínimo, 50% das vagas para estudantes provenientes de escola pública que 

cursaram todo o ensino fundamental II e o ensino médio nessa rede pública de ensino. A 

oferta de turmas especiais ou a reserva de até 50% das vagas em cursos de formação de 

professores, constituem-se, também, em procedimentos a serem adotados com o objetivo de 

contribuir para a melhoria da qualidade da educação. 

O curso é composto por um currículo flexível e multidisciplinar, considerando a 

necessidade de preparar profissionais aptos para atuar na educação básica a fim de melhorar a 

qualidade dos processos de ensinar e de aprender na área de língua espanhola, professores 

sempre sintonizados com as necessidades da sociedade, em especial, da educação como um 

todo. Espera-se, também, um profissional capaz de construir espaços de interlocução em que 

possa analisar a própria prática docente de forma individual e/ou em grupo. 

O currículo é constituído de quatro núcleos disciplinares: o primeiro trata das 

disciplinas fundamentais; o segundo, das disciplinas didático-pedagógicas; o terceiro, das 

disciplinas epistemológicas; o quarto, das disciplinas específicas. A previsão de término dessa 

licenciatura é de cinco semestres, com carga horária de 3.464h. A carga horária total de 

disciplinas eletivas é de cumprimento obrigatório, embora seja facultada a escolha das 

disciplinas a serem integralizadas. 

Os polos de apoio, já citados, são de fundamental importância para os alunos, tendo 

em vista que esses espaços contam com uma infraestrutura que, possivelmente, atende à 

demanda. Os polos contam com salas de aula, laboratório de informática, biblioteca etc. Além 

disso, eles têm outros equipamentos e materiais para uso didático, tais como: revistas, 

softwares específicos, materiais didáticos para oficina, CDs, DVDs, projetor de multimídia 

dentre outros. É importante que os polos disponham dessa infraestrutura mínima, o que vai 

contribuir para que o aluno permaneça no curso. 

No curso de Licenciatura em Letras-Espanhol, em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, podemos observar que o Fórum de discussão (Figura 3) tem lugar de 

destaque. Seu uso é contínuo entre os alunos, visto que possui diversos tipos de estrutura: 

fórum de discussão simples – único tópico em uma única página. É usado para discussões 
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breves com foco em um tema preciso; fórum geral – é um espaço aberto, onde todos os 

participantes podem iniciar um novo tópico de discussão quando quiserem. Cada usuário 

inicia apenas um novo tópico e cada participante pode abrir apenas um novo tópico de 

discussão, mas todos podem responder livremente as mensagens, sem limites de quantidade; 

fórum de perguntas e respostas – nesse fórum, um estudante pode ler as mensagens de outros 

somente após a publicação de sua mensagem. Depois disso pode também responder as 

mensagens do grupo, o que permite que a primeira mensagem de cada estudante seja original 

e independente. 

 

Figura 3 – Exemplo da página de um Fórum de Discussão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://ead.ifrn.edu.br/moodle/ 

 

Com isso, podemos perceber que os fóruns mais usados são os que contêm temas 

para serem discutidos (geralmente são avaliativos) e os referentes às dúvidas sobre o conteúdo 

da disciplina. Por se tratar de um curso a distância e os alunos terem que estudar sozinhos, no 

tempo deles – o que não implicaria em solidão, mas em autonomia –, o entendimento de 

alguns conteúdos pode não ser satisfatório, o que faz com que o fórum de dúvidas seja bem 

utilizado. 

O gênero Fórum de discussão, ambiente de interação assíncrona, presente no AVA, 

constitui um mecanismo por meio do qual os alunos dos diferentes polos têm a oportunidade 

de interagir entre si, com o coordenador, com o professor e com os tutores, que fazem a 

mediação das questões que são colocadas em discussão. 

 

 



71 
 

4.2.3 O Fórum “Usar fragmentos da internet é um ato ético?” e os sujeitos envolvidos 

 

 

No período em que os dados foram gerados, primeiro semestre de 2011 — de abril a 

maio —, o curso estava no segundo módulo do segundo ano de funcionamento. Dentre as 

disciplinas ofertadas, a disciplina Leitura e Produção de Textos foi a que esta pesquisadora 

participou como tutora a distância e, até decidir trabalhar com o fórum em questão, as 

observações foram muitas. Salientamos que a convocação para atuar como tutora surgiu da 

necessidade de se substituir uma outra que, naquele momento, não poderia acompanhar a 

turma, que já estava com a disciplina bem adiantada. 

Ao ser situada no contexto da turma de Licenciatura em Letras-Espanhol, esta 

pesquisadora percebeu que, naquele momento, os alunos estavam estudando sobre as 

referências e as citações, conforme regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT. As atividades propostas versavam sobre como deviam usar as citações diretas e 

indiretas, citações de citações, e a importância de usar as referências ao se utilizar de textos 

alheios. Outro ponto em discussão era sobre o uso do copiar e colar (ctrl+c e ctrl+v), o 

plágio, usado por muitos alunos na feitura de suas atividades acadêmicas. 

Sendo assim, entendemos que a motivação para a criação do fórum intitulado Usar 

fragmentos da internet é um ato ético?, se deu a partir dessas discussões, que geraram a 

necessidade de se abordar o tema de forma mais ampla, a fim de que todos participassem e se 

posicionassem acerca de tal prática. É importante salientar que a maioria dos alunos 

participou, colocando seus posicionamentos, suas questões e inquietações. 

De acordo com dados advindos de um pedido feito à secretaria do curso de 

licenciatura em Letras-Espanhol, vislumbramos que, no primeiro semestre de 2011, 

matricularam-se 218 alunos, sendo 130 mulheres e 88 homens, dos diversos polos. Do total de 

alunos que iniciaram o curso, 123 não indicaram uma ocupação e, dos 95 que indicaram, 52 já 

atuavam como professores, e os demais alunos trabalhavam em outras áreas: segurança 

(policiais), agricultura, funcionalismo público, advocacia etc. Quanto à escolaridade, todos 

tinham o ensino médio concluído e desses, 12 já possuíam uma graduação, portanto, a 

licenciatura em Letras-Espanhol seria a segunda. Com relação às idades desses estudantes, 

estavam compreendidas entre 20 e 67 anos. Atualmente, devido à evasão e às desistências por 

motivos diversos, essa turma, que iniciou o curso, restringe-se a 52 alunos apenas, sendo 33 

mulheres e 19 homens. 
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Esses alunos, participantes do fórum, em sua maioria, são oriundos da rede pública 

de ensino, como também, professores que ainda não possuíam uma formação acadêmica. 

Estes tinham pouca ou nenhuma familiaridade com EAD, informação essa diagnosticada por 

meio das observações feitas na própria plataforma de estudo. Como se tratava de um curso via 

internet, era necessário que todos tivessem conhecimento e pudessem se familiarizar com o 

ambiente virtual e com as ferramentas presentes nele, mas, infelizmente, observamos, ainda, 

muitas dificuldades por parte dos alunos em lidar com o computador e, consequentemente, 

com a internet. 

O acesso ao curso de Licenciatura em Letras-Espanhol é feito por meio de processos 

seletivos, abertos ao público ou conveniado. As informações sobre os processos seletivos 

costumam ser veiculados no próprio site da instituição de ensino. Os alunos, sendo aprovados 

no processo de seleção, recebem login e senha para poderem acessar a plataforma de estudo 

(Figura 4) e efetuar o cadastro no curso
18

. Eles preenchem um perfil (Figura 5), podendo ser 

modificado posteriormente (se assim os alunos desejarem), que os acompanhará até o fim da 

graduação. 

 

 

Figura 4 – Página da disciplina Leitura e Produção de Textos – Período: 2011.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://ead.ifrn.edu.br/moodle/ 

 

                                                           
18

 Os alunos são aprovados no processo seletivo, matriculados no sistema e, na aula inaugural de cada curso, há 

uma aula de orientação (no laboratório de informática do polo) para elaboração do perfil deles, que já podem 

entrar no ambiente e alterar sua senha. Todos os cursos ofertados a distância pelo IFRN possuem como 

disciplinas obrigatórias: Informática Básica, cujo objetivo é instrumentalizar o aluno para usar os recursos do 

computador em seus estudos; e Fundamentos da EAD, para que o aluno compreenda o que significa ser um 

aluno de EAD. 
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Figura 5 – Página do perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://ead.ifrn.edu.br/moodle/ 

 

 

Consideramos essas informações relevantes, levando-se em conta que é necessário 

fazer uma contextualização clara daquilo que se quer pesquisar, a fim de deixar os futuros 

leitores desta pesquisa, bem informados do corpus que se pretende analisar. 

 

 

4.3 Procedimentos de análise 

 

 

Como já mencionado, o Fd analisado ocorreu no período de abril a maio de 2011 e 

tinha o objetivo de suscitar um bom debate entre os alunos sobre a questão de uso de textos 

alheios da internet. O referido fórum conseguiu abarcar uma quantidade significativa de 

discussões o que acabou chamando a atenção desta pesquisadora. Tais discussões eram cheias 

de ideias próprias e muitas vezes provocativas, mas também, em outros momentos, não se 

sabia muito bem o que o aluno estava discutindo, havia certa desorientação, dentre outros 

pontos que, posteriormente, iremos analisar. 

Decidimos selecionar esse fórum por ele ter representado um ponto importante na 

própria realização das atividades propostas pelo professor. Ao mesmo tempo em que estavam 

estudando sobre citações e referências, estavam, também, discutindo sobre tal prática na 
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internet, pois, enquanto tutora, esta pesquisadora observa um mau uso de alguns textos 

oriundos da web. 

Nesse sentido, a construção dos dados se deu diretamente do Fórum Usar fragmentos 

da internet é um ato ético?. As mensagens foram copiadas e coladas em um editor de textos, o 

Word, em ordem cronológica crescente, para que pudéssemos ter uma visão geral do conteúdo 

das postagens. O fórum dessa plataforma permite a visualização de todas as mensagens de 

uma só vez, o que tornou a construção dos dados mais efetiva. Optamos por salvar os dados 

no Word, a fim de assegurarmos a execução do estudo já que após cada semestre, os dados 

das disciplinas são retirados da plataforma, com o intuito de não sobrecarregar o sistema nem 

confundir os usuários.  

Como a discussão no fórum selecionado foi extensa, fazer uma análise de todos os 

enunciados não seria viável, tendo em vista que o tempo para tal feito não seria 

suficientemente satisfatório. Sendo assim, para esta pesquisa, escolhemos dez enunciados 

produzidos por alunos que se destacaram por meio de suas interações, especificamente, 

naquelas interações entre eles mesmos. É importante enfatizar que os critérios para essa 

escolha se deram por grau de relevância nas interações entre os alunos e não em detrimento de 

uns e em favor de outros. 

Para o fórum em questão, observamos um total de 67 participantes, que postaram 70 

enunciados, sendo que três alunos postaram mais de uma vez, cada um. Com relação aos dez 

enunciados selecionados — dois participantes postaram mais de uma vez, o que faz termos 

oito autores —, observamos, ainda, que a média de idade entre eles é de 25 a 41 anos. Dentre 

esses, temos dois professores e um policial civil, e os demais não informaram ocupação. 

Ressaltamos que, desses oito autores, cujos enunciados foram analisados, apenas quatro 

continuam no curso. 

Por se tratar de uma pesquisa que envolve enunciados produzidos por sujeitos de um 

curso de graduação, tivemos a preocupação de solicitarmos uma autorização para a utilização 

dos referidos enunciados a fim de que pudéssemos concretizar nossa pesquisa de forma mais 

ética e satisfatória. Salientamos que, a fim de preservarmos as imagens dos sujeitos 

envolvidos, passamos a identificá-los por meio de códigos, especificamente por nomes de 

flores, a saber: Acácia, Cravo, Crisântemo, Hortênsia, Jasmim, Lírio, Margarida e Tulipa
19

. A 

escolha pelos nomes das flores foi intuitiva, portanto, não houve grandes discussões ou 

                                                           
19

 Com relação às denominações utilizadas para os sujeitos, salientamos que Acácia, Hortênsia, Jasmim, 

Margarida e Tulipa referem-se aos alunos do sexo feminino. Já os nomes Cravo, Crisântemo e Lírio referem-se 

aos alunos do sexo masculino. Ressaltamos, ainda, que, na análise, será mantida a forma de escrita dos alunos 

em cada enunciado, ipsis litteris. 
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preocupações a esse respeito, apenas pelo fato de talvez a variedade de espécies ser infinita e 

não haveria o problema de faltarem nomes para os nossos sujeitos. 

Nossa análise responderá as seguintes questões de pesquisa: quais identidades 

culturais são construídas pelos alunos a partir dos seus posicionamentos em relação ao tema 

proposto no Fórum de discussão?; e quais relações dialógicas são estabelecidas por essas 

identidades? Para tanto, os enunciados serão agrupados com base nos traços comuns de 

acordo com a pergunta do Fórum de discussão: usar fragmentos da internet é um ato ético? A 

partir disso, poderemos observar que os agrupamentos dos diferentes enunciados vão surgindo 

à medida que as relações de pertencimento — conforme as respostas à pergunta do fórum 

temático — emergem. 

Em seguida, localizaremos os possíveis campos semânticos
20

, a partir das marcas 

linguístico-discursivas em cada uma delas, com sublinhado e negrito simultaneamente. 

Quando o discurso for reportado no corpo do texto, usaremos sempre aspas. Ao final, 

estabeleceremos o diálogo entre os enunciados, os quais confirmarão as identidades culturais 

dos alunos construídas no referido Fórum de discussão. 

A análise dos enunciados segue o paradigma qualitativo-interpretativista, como já 

mencionado, contribuindo para que a compreensão das identidades culturais investigadas 

dependa dos significados e entendimentos existentes dentro de determinada prática de uso da 

linguagem no Fd. Nesse sentido, não partiremos de categorias pré-estabelecidas, pelo 

contrário, permitiremos uma construção dos dados a partir dos enunciados construídos. 
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 Entendemos como um conjunto de palavras unidas pelo sentido, considerando tanto sua relevância em termos 

de atributos semânticos do léxico quanto sua construção. 
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5 DIÁLOGOS COM O OUTRO: EM BUSCA DE IDENTIDADES CULTURAIS NO 

FÓRUM DE DISCUSSÃO ON-LINE 

 

 

Nesta seção, apresentaremos as análises dos enunciados concretos, por meio das 

postagens do Fórum de discussão on-line — utilizado na disciplina Leitura e Produção de 

Textos, no 1º semestre de 2011 —, que tinha como tema Usar fragmentos da Internet é um 

ato ético?, buscando responder as nossas questões de pesquisa. Nesse sentido, analisaremos 

os posicionamentos, que funcionam como indicadores na construção das identidades culturais 

dos estudantes inseridos no curso de Letras-Espanhol, tomando como base as abordagens 

teóricas desenvolvidas em seções anteriores. 

 

 

5.1   Análise do corpus 

 

 

Relembramos que nossas análises ancoram-se na concepção de linguagem 

bakhtiniana, a qual considera os enunciados concretos, os posicionamentos de sujeitos 

também concretos, ativos e respondentes. Além disso, salientamos, ainda, que nos 

respaldamos nos estudos identitários, que compreendem o sujeito como descentrado, 

fragmentado (HALL, 2001, 2012; BAUMAN, 2001, 2005). Nesse contexto, pretendemos, a 

partir deste momento, evidenciar, por meio de posicionamentos, as identidades culturais dos 

alunos da Licenciatura em Letras-Espanhol. 

Neste momento, passaremos a responder as seguintes questões de pesquisa: quais 

identidades culturais são construídas pelos alunos a partir dos seus posicionamentos em 

relação ao tema proposto no Fórum de discussão?; e quais relações dialógicas são 

estabelecidas por essas identidades? Para tanto, os enunciados serão agrupados com base nos 

traços comuns de acordo com a pergunta do Fórum de discussão: usar fragmentos da internet 

é um ato ético? Em seguida, localizaremos os possíveis campos semânticos, a partir das 

marcas linguístico-discursivas em cada uma delas, com sublinhado e negrito 

simultaneamente. Quando o discurso for reportado no corpo do texto, usaremos sempre aspas. 

Por fim, estabeleceremos o diálogo entre os enunciados, os quais ratificarão as identidades 

culturais dos alunos construídas no referido Fd. 
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Nesse sentido, agrupamos os diferentes enunciados à medida que as relações de 

pertencimento, devido às respostas a pergunta do fórum temático, vão surgindo, tendo em 

vista que a teoria subsidiadora de nossa análise do discurso permite tal empreendimento 

teórico-metodológico. Sendo assim, passemos à análise dos grupos. 

 

 

5.1.1 Primeiro grupo 

 

 

Neste primeiro grupo, podemos observar que há uma associação muito peculiar entre 

os quatro enunciados. As escolhas linguístico-discursivas dos sujeitos entrelaçam-se de modo 

a estabelecer relações de pertencimento. Ao responder a pergunta do Fórum — Usar 

fragmentos da internet é um ato ético? — o Enunciado 1, por exemplo, que tem por sujeito 

Crisântemo, destaca que é fato comum que os estudantes façam uso da prática a que ele 

denomina bricolagem. 

 

 

Enunciado 1 

 

 
Crisântemo - segunda, 11 abril 2011, 18:36 

 TRADUTORE TRAIDORE 

Bricolagem é uma belíssima prática em uso, tanto em ambiente visual (artes plásticas), 

quanto na modalidade escrita. Denominação para o copiar e colar. Recortes. O que esperar 

das instituições acadêmicas que promovem um movimento cíclico de banco de dados 

(monografias), produções acadêmicas...? O Ius Puniendi àquele que fingir que não 

bricola. 

Um breve momento para uma reflexão: podemos monografiar (meu Deus, por que não usei 

apenas "fazer uma monografia"?), usando como base discursos alheios, mas não podemos 

expor que somos bricolés? Qual texto acadêmico é original? Qual texto é livre de 

inferências? Mostrem-me o primeiro texto produzido, que mostro o derradeiro e verão que 

são siameses na essência. 

Discurso alheio nada mais é do que o suposto eco do nosso discurso. 

O não-eu desconstruído em mim e reconstruído no suposto outro que me aprecia.Ou não. 

 

 

Em determinadas partes do seu enunciado, Crisântemo faz provocações bem irônicas 

àqueles que dizem não utilizar a bricolagem, como por exemplo, na expressão: “O Ius 
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Puniendi
21

 àquele que fingir que não bricola”. É interessante perceber que tais provocações 

nos remetem a um conhecido episódio bíblico em que Jesus impede uma adúltera de ser 

apedrejada dizendo: “Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma 

pedra nesta mulher!
22

”. Sabe-se que no referido episódio, os homens desistem de apedrejar a 

mulher, tendo em vista que ali ninguém estava livre do pecado. Da mesma forma, Crisântemo 

afirma que todo mundo pratica a bricolagem e que nenhum texto seria original em sua 

essência, e faz o seu desafio: “Mostrem-me o primeiro texto produzido, que mostro o 

derradeiro e verão que são siameses na essência.”. 

 

 

Enunciado 2 

 

 
Margarida - domingo, 24 abril 2011, 21:27 

 Olá Crisântemo, 

Parabéns por sua reflexão!!! 

Na verdade, o que é mesmo nosso discurso se não cópia de outros discursos? No caso do 

meu discurso, ele nada mais é que a cópia de tantos outros que ao largo de minhas 

experiências fui acumulando. De fato, quando se buscar a essência do meu discurso, talvez 

encontrem o seu ou de outrem. ´ 

No entanto, é preciso lembrarmo-nos que embora a essência de nosso disrcurso nos remeta 

a outro, há algo que torna o nosso,um discurso exclusivo, próprio de cada um. É essa 

exclusividade que devemos buscar na elaboração do nosso conhecimento. 

Abraços... 

 

 

Ao analisarmos o Enunciado 2, podemos observar que Margarida parabeniza o 

colega Crisântemo (Enunciado 1) pela reflexão, reforçando o que foi dito por ele, por meio do 

questionamento “Na verdade, o que é mesmo nosso discurso se não cópia de outros 

discursos?”. Sendo assim, Margarida não faz uma discussão mais acalorada e nem contradiz o 

que é dito pelo colega. 

À vista disso, nessa análise dos referidos enunciados, por exemplo, poderíamos 

acrescentar o pensamento de Bakhtin (2010, p. 410, grifo do autor) quando este diz que, 

 

                                                           
21

 Direito de punir. Significado disponível em: <http://www.advogado.adv.br/termosjuridicos.htm>. Acesso em: 

10 jul. 2014. 
22

 João 8, 7 – Bíblia Sagrada – Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Ed. Paulinas. 
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não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto 

dialógico [...]. Nem os sentidos do passado [...] podem jamais ser estáveis 

[...] eles sempre irão mudar [...]. Não existe nada absolutamente morto: cada 

sentido terá sua festa de renovação. 

 

 

Crisântemo (Enunciado 1), em uma de suas últimas falas (“Discurso alheio nada 

mais é do que o suposto eco do nosso discurso”), embora possa não ter tido contato com os 

estudos do Círculo de Bakhtin, destaca um aspecto aproximado a esses estudos, o de que o 

discurso sempre remete a outro(s) discurso(s), dirigindo-se a outro(s), que está(ão) sempre 

povoado(s) por vozes. Conforme afirma Bakhtin (1998, p. 139), “nossa fala contém em 

abundância palavras de outrem, transmitidas com todos os graus variáveis de precisão e 

imparcialidade.” 

Entre todas as palavras pronunciadas no cotidiano não menos que a metade provém 

de outrem. Nenhum sujeito absorve uma só voz social, mas muitas vozes. Com isso, ele não é 

concebido como um ser único, uma vez que participa de um agitado espaço de vozes sociais, 

com seus inúmeros encontros e choques. Ainda de acordo com Bakhtin (1998), qualquer 

conversa é repleta de transmissões e interpretações das palavras dos outros. A todo instante se 

encontra nas conversas uma citação ou uma referência àquilo que disse uma determinada 

pessoa, ao que se diz ou àquilo que todos dizem. 

O Enunciado 2, construído por Margarida, também reforça essas considerações a 

partir do momento em que ela concorda com o mesmo aspecto abordado pelo colega de curso: 

“De fato, quando se buscar a essência do meu discurso, talvez encontrem o seu ou de 

outrem”. Nesse sentido, retomemos, mais uma vez, as palavras de Bakhtin (1998), quando 

este diz que a palavra alheia introduzida no contexto do discurso estabelece com ele não um 

encadeamento mecânico, mas um amálgama química, assemelhando-se a uma liga metálica 

que, nesse caso, não liga metais, mas discursos entre si. 

 

Enunciado 3 

 

 
Lírio - terça, 12 abril 2011, 00:13 

 Diante as coisas que estão acontecendo, onde os alunos pararam de ler os livros,de 

freqüentar as bibliotecas,de ler jornais,de ler revistas etc. 

Se tornou uma epidemia no Brasil e no mundo, agora essa tecnologia está em toda parte da 

sociedade desestimulando "(ou estimulando)" assim a velha leitura porque os leitores não 

precisam mas freqüentarem as bibliotecas por que já tem em casa a biblioteca virtual,então 

é ético usar os fragmentos da internet por que se não fizer isto não estão acompanhando a 
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nova globalização e as novas tecnologias e ainda não estão vivendo no século XXI, sem 

falar da agilidade das pesquisas. 

 

 

Em seu enunciado, Lírio enfatiza que a tecnologia está em toda parte e que ela está 

desestimulando a velha leitura. Segundo ele, os leitores não precisam frequentar as 

bibliotecas, o espaço físico, pois já possuem em casa a biblioteca virtual. Dessa forma, por 

meio de sua afirmação de que “[...] é ético usar os fragmentos da internet por que se não fizer 

isto não estão acompanhando a nova globalização e as novas tecnologias e ainda não estão 

vivendo no século XXI, sem falar da agilidade das pesquisas”, Lírio deixa pistas que podem 

confirmar seu posicionamento à pergunta feita no fórum. 

A esse respeito, é interessante relembrarmos que, conforme Gontijo et al. (2007), a 

presença das tecnologias de informação e comunicação têm produzido significativas 

transformações no diálogo do sujeito com o mundo, o que está revolucionando todas as 

dimensões da vida humana, em especial, o desenvolvimento da informática, que reverbera por 

toda a estrutura social de forma complexa, caracterizando a realidade em mutação, em 

deslocamento,  e propiciando o surgimento de novos ambientes socioculturais. 

 

Enunciado 4 

 

 
Hortênsia - quinta, 14 abril 2011, 21:21 

 Sim, quando é usado de maneira que seja para facilita a sua vida e não quando ela é 

usada apenas para se fazer coisas más. 

É sobre a maneira de ctrl+c e ctrl+v, eu concordo, pois muitas vezes quando vamos fazer 

trabalhos pesquisamos na net, então será que aquilo que escontramos já digitados, não 

vamos copia-lo?ou sera que vamos digita tudo novamente? quando na verdade é claro 

que vamos modificar algo, mais também não precisa perde muito tempo digitando se ja se 

temos o que queremos digitado, como por exemplo: Nas atividades de espanhol, nós 

repondemos em forma de questionário e tem algumas questões que são subjetivas; então eu 

digito em um documento depois, copio e colo lá no questionário, pois assim fica melhor, ou 

seja, quando eu quiser estuda terei aquele conteúdo salvo em meu pc. 

 

 

De acordo com Hortênsia, a internet facilita a vida, quando não é usada “apenas” 

para coisas más, por isso ela concorda (“Sim” “eu concordo”) com seu uso nos trabalhos 

acadêmicos. Ressaltamos um ponto que chama a atenção. A aluna Hortênsia afirma que os 

trabalhos pesquisados na internet devem ser copiados para não serem digitados novamente, 

bastando modificar alguma coisa: “[...] quando vamos fazer trabalhos pesquisamos na net, 

então será que aquilo que escontramos já digitados, não vamos copia-lo?ou sera que vamos 

digita tudo novamente? quando na verdade é claro que vamos modificar algo[...]”. 
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Podemos compreender que a “facilidade” a que Hortênsia se refere, no início de seu 

texto sobre o uso da internet dizendo: “[...] quando é usado de maneira que seja para facilita a 

sua vida[...]”), pode estar relacionada a essa afirmação de que os trabalhos pesquisados na 

internet não devem ser digitados e que apenas alguns pontos devem ser modificados: “[...]não 

precisa perde muito tempo digitando se ja se temos o que queremos digitado[...]”. Nesse 

sentido, observamos que usar texto alheio da internet, com citação de referências, por 

exemplo, não está em seus planos. 

Neste primeiro grupo temático, há uma ligação inerente entre os enunciados 

construídos pelos alunos, por meio da pergunta-chave do fórum em questão. Sobre essa 

relação entre os enunciados, Bakhtin (2010) afirma que eles, os enunciados, não são 

indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmos, pois uns conhecem os outros e se 

refletem mutuamente uns nos outros. Nesse sentido, os quatro enunciados dialogam entre si, 

originando um posicionamento bem relevante. Em vista disso, podemos perceber que os 

sujeitos desse primeiro grupo aceitam e, por vezes, praticam a ação de usar fragmentos da 

internet em suas próprias produções, o que confere a esse grupo identidades centradas em 

posicionamentos de concordância, o que torna aceitável e ético, para eles, o uso de fragmentos 

da internet. 

Nos quatro enunciados analisados, há, ainda, as escolhas linguístico-discursivas que 

reforçam o posicionamento do grupo que está concordando, dentre elas, destacamos: “Qual 

texto acadêmico é original? Qual texto é livre de inferências? “(Enunciado 1); “No caso do 

meu discurso, ele nada mais é que a cópia de tantos outros “(Enunciado 2); “se não fizer isto 

não estão acompanhando a nova globalização e as novas tecnologias “(Enunciado 3); “será 

que aquilo que escontramos já digitados, não vamos copia-lo?” (Enunciado 4). 

 

 

 

5.1.2 Segundo grupo 

 

 

Enunciado 5 

 

 
Jasmim - domingo, 17 abril 2011, 23:52 

 Depende de como se usa a Internet. Desde que seja utilizada de forma responsável, citando 

as fontes pesquisadas, não vejo mal algum. Mas a partir do momento que alguém faz cópias 

de trabalhos de outras pessoas, ou constrói um trabalho usando "recortes" de trabalhos 

alheios, é totalmente antiético.  

Já vi colegas copiarem a resposta dada por outras pessoas e substituir algumas palavras 
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do texto numa tentativa de "enganar" o professor. Quem tenta enganar aos outros, engana 

a si mesmo. Acredito que estamos em processo de formação e, ao final do curso, seremos 

formadores. Que tipo de professores seremos? Se eu tenho "preguiça" de realizar um 

trabalho, fazer uma pesquisa, se não tenho senso de ética, como poderei cobrar algo dos 

meus alunos? Só se consegue algo com trabalho e esforço. Não adianta plagiar o trabalho 

alheio, pois um dia, será necessário mostrar que se tem conhecimento sobre o que se diz ter 

feito e a máscara cairá. Uma hora teremos que mostrar o que sabemos e não teremos 

como simplesmente nos apropriar do conhecimento de outras pessoas. Devemos por a mão 

na consciência e analisar nossas atitudes e mudar enquanto é tempo, pois o mundo é cruel 

e só os melhores chegarão ao topo, e só chegarão lá com honestidade e competência. 

 

 

Inicialmente, Jasmim é ponderada, desde que o uso de fragmentos da internet 

pressuponha a citação de suas respectivas fontes: “Depende de como se usa a Internet”. 

Contudo, seu posicionamento torna-se intolerante às “[...] cópias de trabalhos de outras 

pessoas[...]”. O trecho “Já vi colegas copiarem a resposta dada por outras pessoas e substituir 

algumas palavras do texto numa tentativa de enganar o professor”, mostra uma situação já 

vivenciada pelos próprios colegas de curso. É como se fosse uma afirmação do tipo eles fazem 

isso, mas eu não faço, pois, segundo ela, “Quem tenta enganar aos outros, engana a si 

mesmo”. 

Jasmim ainda faz referência à questão da competitividade no mercado de trabalho, 

quando afirma que “[...] o mundo é cruel e só os melhores chegarão ao topo, e só chegarão lá 

com honestidade e competência”. Por meio dessa afirmação de Jasmim, rememoramos que a 

globalização mudou e vem mudando a economia do mundo e quem não está apto pode perder 

a chance de se inserir, rapidamente e satisfatoriamente, no referido mercado. 

A partir de questionamentos, Jasmim também põe em xeque a questão da formação 

pela qual todos os seus colegas estão passando, tendo em vista que, futuramente, serão 

professores: “Que tipo de professores seremos? Se eu tenho ‘preguiça’ de realizar um 

trabalho, fazer uma pesquisa, se não tenho senso de ética, como poderei cobrar algo dos meus 

alunos? Só se consegue algo com trabalho e esforço”. Então, se ele engana o professor 

copiando e colando trabalhos da internet de forma inconsequente, não será um profissional à 

altura de seus futuros alunos. Para esse tipo de profissional, ela usa, ainda, a metáfora de que 

um dia a máscara cairá, o que reforça seu posicionamento. 

Nesse segundo grupo, embora tenhamos apenas um único enunciado, o de Jasmim, 

podemos observar que há a exposição de uma ponderação, a princípio, e de repreensões aos 

colegas de curso muito consistentes, que confirmam o posicionamento da aluna. Dessa forma, 

vislumbramos alguém que não concorda com o uso de textos alheios oriundos da internet, 

sem a citação da fonte. A todo momento, ela quer deixar claro que quem se engana não vai 
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conseguir alcançar seus objetivos de forma satisfatória, mas somente aqueles que tiverem 

competência para tanto, o que reafirma uma identidade que se centra na discordância à 

referida prática antiética. 

 

 

5.1.3 Terceiro grupo 

 

 

Enunciado 6 

 

 
Acácia - terça, 19 abril 2011, 09:52 

 Claro que não. Desde quando usa alguma coisa de outra pessoa sem o consentimento dela 

é ético? E mesmo que ela der o consentimento . É certo pegar o que ela fez pra nós fazer o 

nosso? Quem aprende com isso? Mas quem hoje não usa? Buscamos diariamente a 

internet para fazer não uma pesquisa e sim nossos trabalhos, principalmente escolar. 

Botamos sempre a culpa de nossa preguiça no tempo que é muito culto.  

 

Um bom exemplo do uso indevido da rede é na disciplina de espanhol (pelo menos no meu 

caso ). Eu faço um desafio, qual é o estudante desse curso de licenciatura em espanhol 

que não usa a internet para fazer seus trabalhos ou nunca uso? Ai meu filho na hora da 

prova, como foi, a maioria fico enrolado como eu também fiquei. 

 

 

No início de sua discussão, Acácia é bem enfática “Claro que não”. Ela destaca bem 

o fato de não ser correto o ato de copiar e colar. A partir dos questionamentos “Desde quando 

usa alguma coisa de outra pessoa sem o consentimento dela é ético? E mesmo que ela der o 

consentimento. É certo pegar o que ela fez pra nós fazer o nosso? Quem aprende com isso?”, 

a aluna reforça ainda mais sua resposta inicial. A princípio, quem lê o enunciado de Acácia, 

percebe que ela é contra o uso de fragmentos alheios da internet, sem citação da origem. 

Contudo, no meio da discussão, Acácia introduz o questionamento: “Mas quem hoje não 

usa?”, e, dessa forma, começa a expor um outro posicionamento acerca da prática em questão. 

É interessante perceber que a aluna se mostra consciente de que é um erro, mas, mesmo 

assim, ela o comete. 

Na segunda parte de seu enunciado, Acácia reafirma que faz uso da internet, “Um 

bom exemplo do uso indevido da rede é na disciplina de espanhol (pelo menos no meu caso)”. 

A aluna ainda faz uma provocação, “Eu faço um desafio, qual é o estudante desse curso de 

licenciatura em espanhol que não usa a internet para fazer seus trabalhos ou nunca uso?”. 

Nesse questionamento, ecoam as vozes de outros colegas que, de certo modo, também 
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fizeram suas questões desafiadoras como, por exemplo, no enunciado construído por 

Crisântemo, no primeiro grupo. 

 

 

Enunciado 7 

 

 
Tulipa - quarta, 13 abril 2011, 15:34 

 É bem verdade que na nossa vida academica buscamos palavras,leituras, e idéias que 

venham nos ajudar diante do conteúdo que estamos  estudando,palavras e idéias que muitas 

vezes não são nossas,só que a globalização,ou seja a internet tem seus recursos que nos 

ajudam muito.Só que tambem não podemos abusar da iternet de forma inadquada ,temos 

que mostrar aperfeiçoamento nos conteúdos e agilidade na nossa vida acadêmica.De uma 

coisa eu tenho certeza a internet veio facilitar a nossa jornada estudantil, e quem nunca 

pesquisou?e quem nunca colou? 

Eis ai uma pergunta, e a resposta é :na educação a distancia sem professor por perto, sem 

ninguem pra nos auxiliar , a internet está conosco todos os dias para nos ajudar.  

 

 

Ao analisarmos o início do Enunciado 7, supomos, em um primeiro momento, que 

Tulipa se mostra consciente do papel da internet em sua vida estudantil. Para ela, a 

globalização é a internet e explica “[...] só que a globalização, ou seja a internet tem seus 

recursos que nos ajudam muito”, que está relacionada ao aperfeiçoamento nos conteúdos 

estudados e a agilidade na vida acadêmica. Nesse sentido, é necessária celeridade no novo 

mundo globalizado, rememorando o que Hall (2001) discute sobre globalização, quando diz 

que ela torna o mundo, em realidade e experiência, mais interconectado. 

Quando Tulipa afirma que “Só que tambem não podemos abusar da iternet”, ela 

revela um posicionamento contrário à prática de copiar e colar textos alheios da internet: 

“[...]não podemos abusar da iternet [...]”. Entretanto, mesmo afirmando que é contra, no 

período seguinte, a aluna, a partir dos questionamentos “[...]e quem nunca pesquisou? e quem 

nunca colou?”, desconstrói o seu posicionamento anterior, não ratificando o fato de ser 

contrária às práticas abusivas de copiar e colar na internet. 

Na verdade, o que começamos a perceber é que Tulipa está irresoluta, oscilante, 

quanto a se posicionar contra ou favor, embora possamos observar certa tendência dela em ser 

favorável, tendo em vista o último parágrafo: “Eis ai uma pergunta, e a resposta é :na 

educação a distancia sem professor por perto, sem ninguem pra nos auxiliar , a internet está 

conosco todos os dias para nos ajudar”. Podemos presumir, ainda, que, a partir dessa fala de 
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Tulipa, há uma personificação da internet, uma vez que ela é, na maioria das vezes, 

considerada a única companheira dos alunos na educação on-line. 

A partir do exposto, recordemos as palavras de Hall (2001) quando este afirma estar 

ocorrendo uma transformação em nossas identidades pessoais, abalando a ideia de sujeitos 

integrados, isto é, há um deslocamento, um descentramento do sujeito tanto do seu lugar no 

mundo social e cultural quanto de si mesmo. Ratifica, ainda, que dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações 

estão sendo continuamente deslocadas. 

Por meio de dois posicionamentos simultâneos, contra e a favor, Acácia e Tulipa 

evidenciam uma posição um tanto quanto indefinida, hesitante. Ao mesmo tempo em que 

deixam transparecer que são contrárias à prática de copiar e colar, em um segundo momento, 

as alunas exteriorizam que elas, assim como os outros, cometem o mesmo ato, o que confere 

uma situação de imprecisão, avesso a um posicionamento mais definido. Dessa forma, as 

identidades manifestadas por elas, na discussão do fórum, são centradas na indefinição. 

 

 

5.1.4 Quarto grupo 

 

 

Enunciado 8 

 

 
Cravo - terça, 26 abril 2011, 13:29 

 ética  

Nossa cultura apresenta o mundo como uma coleção de fragmentos e episódios. Cada 

imagem afugenta e substitui a anterior, só para ser substituída no momento seguinte. 

Celebridades surgem hoje para desaparecer amanhã, sem deixar rastro na memória. 

Problemas brotam todos os dias, mas escapam assim que surgem. Nesse universo 

fragmentado, a atenção tornou-se o mais escasso dos bens, sobretudo a atenção para o 

outro, para as questões da humanidade. Vivemos a contradição radical entre sermos 

inevitavelmente morais em nossas escolhas e responsabilidades e lidarmos com realidades 

transitórias, insuficientes, indefinidas. Nessas condições, como adotar uma atitude moral 

que leve em conta o outro? 

 

 

Sabemos que o fórum proposto à turma de Licenciatura em Letras-Espanhol discutiu 

sobre o uso de fragmentos de textos alheios na internet, sem a citação da fonte. Contudo, 

podemos observar que o aluno Cravo copia o texto de um site e cola-o no espaço destinado à 
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discussão. Podemos observar que se trata de um texto da internet, tendo em vista os traços 

característicos de um copiar e colar (o título, que destoa, quanto ao tamanho, do restante do 

texto e as palavras sublinhadas). Todo o texto de Cravo tem formatação diferente da dos 

demais colegas. 

É notório que, em momento algum, Cravo coloca seu próprio posicionamento acerca 

da questão colocada no fórum. Não há uma preocupação, por parte dele, em ler e refletir sobre 

o que estava sendo discutido por todos naquela atividade. Entretanto, mesmo o texto não 

sendo de sua autoria, podemos considerar que há um posicionamento ousado e até 

desrespeitoso por parte do aluno, que cola  para se livrar da atividade — uma discussão sobre 

a prática antiética de copiar e colar — proposta pelo professor. Nesse caso, podemos crer, 

ainda, que nem sequer Cravo leu a pergunta ou, se leu, não entendeu e usou um fragmento 

alheio a fim de finalizar a tarefa. 

 

Enunciado 9 

 

 
Jasmim - terça, 26 abril 2011, 14:17 

 Cravo, 

 

A opinião deve ser a sua e não copiada da internet. 
 

Nossa cultura apresenta o mundo como uma coleção de fragmentos e episódios. Cada 

imagem afugenta e substitui a anterior, só para ser substituída no momento seguinte. 

Celebridades surgem hoje para desaparecer amanhã, sem deixar rastro na memória. 

Problemas brotam todos os dias, mas escapam assim que surgem. Nesse universo 

fragmentado, a atenção tornou-se o mais escasso dos bens, sobretudo a atenção para o 

outro, para as questões da humanidade. Vivemos a contradição radical entre sermos 

inevitavelmente morais em nossas escolhas e responsabilidades e lidarmos com realidades 

transitórias, insuficientes, indefinidas. Nessas condições, como adotar uma atitude moral 

que leve em conta o outro?  

 

Fonte: http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/3420832  

Todavia, um enunciado no fórum, chama a atenção. Cravo é interpelado por uma 

colega de curso, Jasmim, Enunciado 9, que o adverte do erro cometido. Jasmim inicia seu 

texto da seguinte forma, “Cravo, a opinião deve ser a sua e não copiada da internet”. Ele leva 

um puxão de orelha da colega, que o corrige e reporta para o fórum a forma como deve ser 

feita a escrita, inclusive, com a citação da referência. 

Jasmim, como já sabemos, também faz suas repreensões aos colegas de curso no 

segundo grupo, expondo que não concorda com textos alheios advindos da internet, sem a 

devida citação da fonte. Ela adverte, ainda, que quem se engana não será um bom profissional 

no competitivo mercado de trabalho. Ao posicionar-se, no segundo grupo, Jasmim expõe sua 
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discordância à prática antiética de copiar e colar trabalhos oriundos da internet e, neste quarto 

grupo, seu posicionamento corrobora com o que é evidenciado no segundo grupo. 

 

 

Enunciado 10 

 

 
Cravo - quinta, 28 abril 2011, 11:40 

 depende quando se usa o fragmento para faser uma pesquisa sim, mas para se faser uma 

cola nao. 

 

 

É interessante observarmos que, dois dias depois, Cravo, Enunciado 10, motivado 

pela advertência da colega, desconstrói seu enunciado anterior, escrevendo, mais uma vez, no 

fórum, só que agora fazendo uso de suas próprias palavras, mesmo que bem resumidas. Ação 

essa totalmente contrária à primeira, a de copiar todo o texto da internet e colocá-lo no espaço 

de discussão. Jasmim, nesse contexto, teve um papel importante, pois sua posição avaliativa 

(exotópica), fez Cravo (re)construir sua opinião com base em sua própria reflexão. 

O estudo desse quarto grupo evidenciou uma situação distinta da dos demais grupos 

analisados anteriormente. Embora os três enunciados tenham claramente relação um com o 

outro, as identidades ali construídas, por meio do discurso, diferem umas das outras. Cada 

enunciado evidencia um posicionamento, uma identidade diversa, que impossibilita uma 

identificação exclusiva para o grupo, pois o que encontramos foram posicionamentos diversos 

que se centravam na ousadia, no desrespeito, na discordância, na indefinição e na reparação. 

Com base nessas análises, vemos demarcada, segundo Bakhtin (2010), a tensão entre 

as vozes sociais (plenas de palavras dos outros, trazendo consigo seu tom valorativo) 

presentes nos enunciados, em que as vozes abalroam-se dialogicamente. Destarte, podemos 

visualizar que as relações dialógicas não apontam apenas para a direção das consonâncias, 

mas também das multissonâncias e dissonâncias (FARACO, 2009). 

Considerando o pensamento bakhtiniano de que o sujeito é um ser essencialmente 

social e totalmente plural, estabeleceremos o diálogo entre os enunciados, os quais ratificarão 

as identidades culturais dos alunos construídas no referido Fd. Reforçamos, ainda, que é 

impossível pensar o sujeito fora das relações com o outro, ou seja, fora da intersubjetividade. 

Os sujeitos participantes do primeiro grupo mostram-se firmes quanto a seu 

posicionamento, motivado pela discussão proposta pelo fórum. Os enunciados ali construídos 

relacionam-se pelos posicionamentos adotados pelos alunos, que concordam com a prática de 



88 
 

se utilizar fragmentos alheios da internet, mesmo sem citação da fonte. Ao se incluírem nas 

identidades centradas na concordância, os alunos deixam transparecer que para eles é normal 

fazer uso de textos de outrem para que o seu seja produzido, o que confere uma situação 

delicada, tendo em vista que, futuramente, eles serão professores e que o ato de “copiar e 

colar” não trará benefícios frutíferos. 

No Enunciado 1, Crisântemo, por exemplo, faz provocações àqueles que dizem não 

usar textos alheios e que os bancos acadêmicos não deveriam disponibilizar textos, pois se 

eles estão disponibilizados é porque devem ser utilizados: “O que esperar das instituições 

acadêmicas que promovem um movimento cíclico de banco de dados (monografias), 

produções acadêmicas...?” Por meio do Enunciado 1, podemos perceber que o Enunciado 2 

também vai dialogar com ele, a partir do momento em que Margarida parabeniza Crisântemo 

pela reflexão sobre a questão em discussão, além de ainda reforçar as palavras do colega de 

curso. 

Ainda no mesmo grupo, Lírio e Hortênsia, enfatizando a importância da tecnologia, 

da internet em nossas vidas, também respondem de forma concordante ao que foi colocado 

em discussão no fórum. Seus enunciados se correlacionam intrinsecamente tanto com os 

Enunciados 1 e 2, quanto entre eles mesmos. As marcas linguísticas destacadas em seus 

enunciados deixam bem claro essa relação de inclusão, de pertencimento ao primeiro grupo. 

Embora composto por apenas um enunciado, no segundo grupo podemos observar a 

relação estabelecida entre ele e os enunciados dos outros grupos. Quando Jasmim chama a 

atenção para o fato de sermos bons profissionais para nossos alunos no futuro, ela está 

expondo para todos a sua posição, o que a faz estar inserida intimamente na discussão dos 

outros grupos. O fato de discordar da prática de copiar e colar estabelece a relação de 

pertencimento “eles concordam, mas eu não concordo com esse posicionamento”. A esse 

respeito, sabemos que a identidade precisa de algo fora dela para poder existir, uma 

identidade que ela não é, como nos expõe Woodward (2012) afirmando que a identidade é 

marcada pela diferença. 

Já o terceiro grupo, formado por dois enunciados (Enunciado 6 — Acácia e 

Enunciado 7 — Tulipa), exterioriza a imprecisão e a vagueza. É característico dos dois 

enunciados iniciar com um pensamento que depois vai se modificar, conforme seus interesses. 

Para eles, não é bom abusar da internet, entretanto, se preciso, é interessante fazê-lo, até 

porque, como justifica Tulipa, não há um professor por perto para auxiliá-los. O primeiro 

pensamento deles está relacionado ao posicionamento do segundo grupo, que está centrado na 

discordância à prática de copiar e colar. Já no segundo pensamento deles, há uma relação 
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com o primeiro grupo, que é centrado na concordância à referida prática. Nesse sentido, fica 

clara a oscilação, a indefinição de posicionamentos, mas que também confere ao terceiro 

grupo uma condição de pertencimento aos dois primeiros grupos.  

O quarto e último grupo evidencia a tensão entre as diferentes identidades que 

querem se sobressair e que acabam entrando em choque. Conforme Woodward (2012), 

vivenciamos uma tensão entre nossas diferentes identidades, quando aquilo que é exigido por 

uma identidade interfere com as exigências de uma outra. No Enunciado 8, o posicionamento 

é ousado e também desrespeitoso, tendo em vista que Cravo faz um copiar e colar da internet 

para poder finalizar sua atividade. Relembremos que o tema para a discussão no fórum era 

sobre a ética no uso de textos alheios. Por sua vez, no Enunciado 9, Jasmim repreende essa 

atitude e Cravo, mais uma vez, no Enunciado 10, admite que é repreendido e corrige o que 

não estava de acordo com o que havia sido pedido pela atividade. Ao mesmo tempo em que 

há a tensão, o conflito, há também, a relação de inclusão entre esses sujeitos, por meio dos 

enunciados construídos por eles. 

Embora visualizemos disparidades quanto aos posicionamentos no interior do grupo, 

podemos perceber que um não poderia existir sem o outro, uma vez que há um elo forte entre 

os três enunciados. A fim de reforçar nossas considerações, tomamos as palavras de 

Bakhtin (2010) quando este afirma que cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de 

outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação 

discursiva e que cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos 

enunciados precedentes de um determinado campo, sendo impossível alguém definir sua 

posição sem correlacioná-la com outras posições. 

Os enunciados analisados revelam que eles são permeados pelo discurso do outro, 

sendo ressignificados e/ou reacentuados pelos sujeitos, por meio do entrelaçamento de vozes 

que ecoam em toda a discussão. Essas vozes, no contexto do fórum investigado, convertem o 

sujeito não em um simples receptor, mas em um assimilador e disseminador de discursos 

reelaborados, a partir dos enunciados de outrem. Dessa forma, podemos confirmar que nossos 

enunciados são sempre discurso citado, mesmo que nem sempre sejam percebidos dessa 

forma, tendo em vista a pluralidade de vozes nas quais estamos inseridos constantemente. 

Com relação às análises dos posicionamentos, podemos observar o caráter múltiplo 

das identidades que relacionam e que incluem os sujeitos, deixando-os livres para escolher a 

que lado pertencer, o que Hall (2012) confirma como sendo uma construção, um processo 

sempre incompleto, ou seja, podemos ganhar ou perder essas identidades. Como vimos, cada 
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um dos três primeiros grupos possui posicionamentos em comum, contudo, também poderiam 

sobressair outros, que se assemelhariam (ou não) ao caso do quarto grupo. 

Inseridos em um contexto de ensino on-line, os alunos também participam do jogo de 

identidades, que é intensificado nesse ambiente virtual, onde novas identidades mascaram 

uma realidade precária, própria da pós-modernidade. Dentro desse jogo, nenhuma identidade 

singular poderia alinhar todas as diferentes identidades com uma identidade mestra 

(HALL, 2001), única e abrangente. Nas referidas análises, por exemplo, vislumbramos 

posicionamentos, identidades assumidas pelos sujeitos, que entram em conflito com outras. 

Ainda segundo Hall (2001), a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é 

interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou 

perdida, como já mencionado.  

Destarte, respaldados por Hall (2001), corroboramos com sua concepção de que a 

identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos espontâneos, e 

não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. A identidade surge não 

tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta 

de inteireza que é preenchida a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 

imaginamos ser vistos pelos outros. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir desta pesquisa, ratificamos que o Fórum de discussão em Ambiente Virtual 

de Aprendizagem é um espaço frutífero para qualquer tipo de pesquisa que envolva o sujeito e 

suas práticas discursivas. Nesse sentido, o fórum é um ambiente de discussão e construção de 

conteúdos e de aprendizagens, tendo em vista que é nesse espaço que uma grande parcela das 

dúvidas é sanada, e onde as opiniões podem ser mais bem desenvolvidas, o que faz surgir 

bons frutos de reflexões mais profundas dentro do curso. Sendo assim, o fórum funciona 

como um campo mediático de interação e de desenvolvimento de aptidões relacionadas ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

Ao realizarmos nossa pesquisa com o Fórum de discussão, pudemos observar que é 

um espaço que inclui a divergência de opiniões, revelando identidades múltiplas que podem 

ser assumidas ou negadas pelos alunos no processo de aprendizagem. A partir disso, dentro de 

um processo de formação na modalidade a distância, a construção de saberes aparece como 

possível, também, a partir do contraponto, da discussão e da reflexão conjunta acerca dos 

assuntos tratados no fórum, que também é considerado um espaço onde diferentes alteridades 

são atualizadas. 

Nossa pesquisa tinha como objetivo principal evidenciar as identidades culturais 

construídas pelos alunos, através das práticas discursivas deles em um Fd, que tinha como 

tema Usar fragmentos da internet é um ato ético?, veiculado na disciplina Leitura e Produção 

de Textos, no 1º semestre de 2011. Para esta pesquisa, escolhemos dez enunciados, que foram 

selecionados com base no critério das interações que mais se destacaram no Fórum de 

discussão. 

Em uma pesquisa acadêmica, seja ela de mestrado ou de doutorado, sabemos que as 

dificuldades, muitas vezes, são latentes. No caso da construção do corpus para o nosso estudo, 

vislumbramos mais resultados positivos que negativos, graças a ajuda, por exemplo, da 

secretária do curso de Letras-Espanhol, que disponibilizava os dados dos alunos, quando lhes 

eram solicitados; os próprios alunos que, em sua maioria, autorizaram o uso de seus 

enunciados nesta pesquisa, pois sem eles não haveria nenhum estudo; sem contar a facilidade 

e celeridade em conseguir o corpus para a realização do estudo, pois bastou entrar no sistema 

e copiar as postagens do fórum para o editor de textos Word, claro, antes que as informações 

fossem tiradas do ar. Os pontos negativos, nessa construção de dados, também apareceram, 

contudo, foram dirimidos rapidamente e sem muitas preocupações. 
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Como resultados à nossa primeira questão de pesquisa Quais identidades culturais 

são construídas pelos alunos a partir dos seus posicionamentos em relação ao tema proposto 

no Fórum de discussão?, obtivemos respostas bem significativas e, para tanto, desenvolvemos 

as nossas análises em quatro grupos, os quais denominamos primeiro grupo, segundo grupo, 

terceiro grupo e quarto grupo. As identidades, evidenciadas por meio dos posicionamentos, 

foram bem diversas nos grupos mencionados, a saber: uns centraram-se na concordância, 

outros na discordância, ou mesmo na ousadia, no desrespeito, uns na indefinição, outros na 

repreensão e também na reparação. 

Para responder a segunda questão de pesquisa Quais relações dialógicas são 

estabelecidas por essas identidades?, instauramos o diálogo entre os enunciados, os quais 

ratificaram as identidades culturais dos alunos construídas no referido Fórum de discussão. 

Atingimos resultados positivos no que concerne às relações de pertencimento dentro de uma 

atividade proposta pelo professor, em um Fd. A partir do que foi analisado em nosso estudo, 

pudemos perceber que, embora tenhamos feito agrupamentos com o objetivo de salientar os 

posicionamentos comuns, o que presenciamos foi a interligação entre todos os dez 

enunciados, que revelaram identidades diversas, permeadas pelo discurso do outro, sendo 

ressignificadas e/ou reacentuadas, por meio do entrelaçamento de vozes que ecoaram na 

discussão. Nesse sentido, evidenciamos também o jogo de identidades entre os alunos, 

inseridos em um ambiente de ensino on-line, cujas identidades vão sendo construídas em 

torno de um valor cultural da contemporaneidade, o uso da internet. 

Com base nesses resultados, reconhecemos que nem tudo ainda foi respondido, pois 

há a necessidade em se pesquisar mais na área da educação a distância, especificamente, no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, e desvelar outras identidades possíveis e fluidas. 

Retomando o pensamento de Hall (2001), de que a identidade não é algo inato, existente na 

consciência no momento do nosso nascimento, reforçamos que a identidade permanece 

sempre incompleta, em processo, sempre sendo formada. 

Dessa forma, constatamos que as nossas conclusões ainda consistem num grão de 

areia perto do que ainda está por ser descoberto, desvendado. Portanto, após os resultados 

obtidos, compreendemos que o estudo das identidades culturais no AVA é um tema amplo 

que não se esgota com esta pesquisa. Por entendermos que esses estudos são de suma 

importância para que possamos compreender como se constroem essas identidades, é que 

achamos bem tentador continuar a estudar a formação das identidades culturais no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, agora, sob um novo ângulo, por que não? 
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ANEXO A 

 

 

Enunciado 1 

 

 

TRADUTORE TRAIDORE 

Bricolagem é uma belíssima prática em uso, tanto em ambiente visual (artes 

plásticas), quanto na modalidade escrita. Denominação para o copiar e colar. 

Recortes. O que esperar das instituições acadêmicas que promovem um movimento 

cíclico de banco de dados (monografias), produções acadêmicas...? O Ius Puniendi 

àquele que fingir que não bricola. 

Um breve momento para uma reflexão: podemos monografiar (meu Deus, por que 

não usei apenas "fazer uma monografia"?), usando como base discursos alheios, 

mas não podemos expor que somos bricolés? Qual texto acadêmico é original? Qual 

texto é livre de inferências? Mostrem-me o primeiro texto produzido, que mostro o 

derradeiro e verão que são siameses na essência. 

Discurso alheio nada mais é do que o suposto eco do nosso discurso. 

O não-eu desconstruído em mim e reconstruído no suposto outro que me aprecia.Ou 

não. 
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ANEXO B 

 

 

Enunciado 2 

 

 

Olá Crisântemo, 

Parabéns por sua reflexão!!! 

Na verdade, o que é mesmo nosso discurso se não cópia de outros discursos? No 

caso do meu discurso, ele nada mais é que a cópia de tantos outros que ao largo de 

minhas experiências fui acumulando. De fato, quando se buscar a essência do meu 

discurso, talvez encontrem o seu ou de outrem. ´ 

No entanto, é preciso lembrarmo-nos que embora a essência de nosso disrcurso nos 

remeta a outro, há algo que torna o nosso,um discurso exclusivo, próprio de cada 

um. É essa exclusividade que devemos buscar na elaboração do nosso 

conhecimento. 

Abraços... 
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ANEXO C 

 

 

Enunciado 3 

 

 

Diante as coisas que estão acontecendo, onde os alunos pararam de ler os livros,de 

freqüentar as bibliotecas,de ler jornais,de ler revistas etc. 

Se tornou uma epidemia no Brasil e no mundo, agora essa tecnologia está em toda 

parte da sociedade desestimulando "(ou estimulando)" assim a velha leitura porque 

os leitores não precisam mas freqüentarem as bibliotecas por que já tem em casa a 

biblioteca virtual,então é ético usar os fragmentos da internet por que se não fizer 

isto não estão acompanhando a nova globalização e as novas tecnologias e ainda 

não estão vivendo no século XXI, sem falar da agilidade das pesquisas. 
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ANEXO D 

 

 

Enunciado 4 

 

 

Sim, quando é usado de maneira que seja para facilita a sua vida e não quando ela 

é usada apenas para se fazer coisas más. 

É sobre a maneira de ctrl+c e ctrl+v, eu concordo, pois muitas vezes quando vamos 

fazer trabalhos pesquisamos na net, então será que aquilo que escontramos já 

digitados, não vamos copia-lo?ou sera que vamos digita tudo novamente? quando 

na verdade é claro que vamos modificar algo, mais também não precisa perde muito 

tempo digitando se ja se temos o que queremos digitado, como por exemplo: Nas 

atividades de espanhol, nós repondemos em forma de questionário e tem algumas 

questões que são subjetivas; então eu digito em um documento depois, copio e colo 

lá no questionário, pois assim fica melhor, ou seja, quando eu quiser estuda terei 

aquele conteúdo salvo em meu pc. 
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ANEXO  E 

 

 

Enunciado 5 

 

 

Depende de como se usa a Internet. Desde que seja utilizada de forma responsável, 

citando as fontes pesquisadas, não vejo mal algum. Mas a partir do momento que 

alguém faz cópias de trabalhos de outras pessoas, ou constrói um trabalho usando 

"recortes" de trabalhos alheios, é totalmente antiético.  

Já vi colegas copiarem a resposta dada por outras pessoas e substituir algumas 

palavras do texto numa tentativa de "enganar" o professor. Quem tenta enganar aos 

outros, engana a si mesmo. Acredito que estamos em processo de formação e, ao 

final do curso, seremos formadores. Que tipo de professores seremos? Se eu tenho 

"preguiça" de realizar um trabalho, fazer uma pesquisa, se não tenho senso de ética, 

como poderei cobrar algo dos meus alunos? Só se consegue algo com trabalho e 

esforço. Não adianta plagiar o trabalho alheio, pois um dia, será necessário 

mostrar que se tem conhecimento sobre o que se diz ter feito e a máscara cairá. 

Uma hora teremos que mostrar o que sabemos e não teremos como simplesmente 

nos apropriar do conhecimento de outras pessoas. Devemos por a mão na 

consciência e analisar nossas atitudes e mudar enquanto é tempo, pois o mundo é 

cruel e só os melhores chegarão ao topo, e só chegarão lá com honestidade e 

competência. 
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ANEXO F 

 

 

Enunciado 6 

 

 

Claro que não. Desde quando usa alguma coisa de outra pessoa sem o 

consentimento dela é ético? E mesmo que ela der o consentimento . É certo pegar o 

que ela fez pra nós fazer o nosso? Quem aprende com isso? Mas quem hoje não 

usa? Buscamos diariamente a internet para fazer não uma pesquisa e sim nossos 

trabalhos, principalmente escolar. Botamos sempre a culpa de nossa preguiça no 

tempo que é muito culto.  

 

Um bom exemplo do uso indevido da rede é na disciplina de espanhol (pelo menos 

no meu caso ). Eu faço um desafio, qual é o estudante desse curso de licenciatura 

em espanhol que não usa a internet para fazer seus trabalhos ou nunca uso? Ai meu 

filho na hora da prova, como foi, a maioria fico enrolado como eu também fiquei. 
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ANEXO G 

 

 

Enunciado 7 

 

 

É bem verdade que na nossa vida acadêmica buscamos palavras, leituras, e ideias 

que venham nos ajudar diante do conteúdo que estamos estudando, palavras e 

ideias que muitas vezes não são nossas, só que a globalização, ou seja a internet 

tem seus recursos que nos ajudam muito. Só que também não podemos abusar da 

internet de forma inadequada, temos que mostrar aperfeiçoamento nos conteúdos e 

agilidade na nossa vida acadêmica. De uma coisa eu tenho certeza a internet veio 

facilitar a nossa jornada estudantil, e quem nunca pesquisou? E quem nunca colou? 

Eis ai uma pergunta, e a resposta é :na educação a distância sem professor por 

perto, sem ninguém pra nos auxiliar, a internet está conosco todos os dias para nos 

ajudar.  
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ANEXO H 

 

 

Enunciado 8 

 

 

Ética  

 

Nossa cultura apresenta o mundo como uma coleção de fragmentos e episódios. 

Cada imagem afugenta e substitui a anterior, só para ser substituída no momento 

seguinte. Celebridades surgem hoje para desaparecer amanhã, sem deixar rastro na 

memória. Problemas brotam todos os dias, mas escapam assim que surgem. Nesse 

universo fragmentado, a atenção tornou-se o mais escasso dos bens, sobretudo a 

atenção para o outro, para as questões da humanidade. Vivemos a contradição 

radical entre sermos inevitavelmente morais em nossas escolhas e 

responsabilidades e lidarmos com realidades transitórias, insuficientes, indefinidas. 

Nessas condições, como adotar uma atitude moral que leve em conta o outro? 
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ANEXO I 

 

 

Enunciado 9 

 

 

Cravo, 

 

A opinião deve ser a sua e não copiada da internet. 

 

Nossa cultura apresenta o mundo como uma coleção de fragmentos e episódios. 

Cada imagem afugenta e substitui a anterior, só para ser substituída no momento 

seguinte. Celebridades surgem hoje para desaparecer amanhã, sem deixar rastro na 

memória. Problemas brotam todos os dias, mas escapam assim que surgem. Nesse 

universo fragmentado, a atenção tornou-se o mais escasso dos bens, sobretudo a 

atenção para o outro, para as questões da humanidade. Vivemos a contradição 

radical entre sermos inevitavelmente morais em nossas escolhas e 

responsabilidades e lidarmos com realidades transitórias, insuficientes, indefinidas. 

Nessas condições, como adotar uma atitude moral que leve em conta o outro?  

 

Fonte: http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/3420832  
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ANEXO J 

 

 

Enunciado 10 

 

 

depende quando se usa o fragmento para faser uma pesquisa sim, mas para se faser 

uma cola nao. 

 

 

 

 


