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Prefácio

A reflexão sobre a prática docente é um poderoso instrumento para o 

aprimoramento da atuação do educador e, consequentemente, da melho-

ria da qualidade na educação. Como parte desta caminhada, o programa 

Rede São Paulo de Formação Docente (Redefor) na Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) oferta cursos de especialização 

na modalidade a distância para educadores da rede pública e estadual de 

Ensino em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Estado de 

São Paulo (SEE-SP).

O ensino de Língua Inglesa é uma das áreas de conhecimento que 

abrangem o programa Redefor, com o objetivo de promover o aperfeiçoa-

mento dos professores de Inglês, e assim propiciar o aprofundamento dos 

conhecimentos linguísticos, teóricos, metodológicos, culturais e acadêmicos, 

que dão suporte à prática docente e à pesquisa.

A presente obra trata justamente desta temática. Reúne artigos redigi-

dos pelos orientadores educacionais e pela coordenação deste programa de 

pós-graduação – que já realizou duas edições – nos quais refletem sobre do 

curso, o trabalho desenvolvido durante o programa e as práticas de ensino 

de Língua Inglesa na Rede Pública do Estado de São Paulo.

O primeiro deles, intitulado “Rede São Paulo de Formação Docente: 

formação continuada on-line de professores de Inglês da Rede Pública Pau-

lista” e de autoria da docente e coordenadora da especialização em Língua 

Inglesa do Redefor na Unesp, Mariangela Braga Norte, apresenta  dados de 

uma pesquisa sobre o enriquecimento da aprendizagem dos educadores. 
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Dessa forma, engloba reflexões sobre a interação entre a equipe gestora do 

curso (tutores, coordenação, especialistas e autores) e os professores-cursistas.

O segundo artigo é uma parceria entre as professoras Daniela No-

gueira de Moraes Garcia e Maria do Rosário Gomes Lima da Silva apre-

sentada sob o título “Interação e feedback na comunicação mediada pelo 

computador entre tutor e especialista no Redefor”. Traz demonstrações 

do uso da plataforma Teleduc como subsídio de atividades a distância e, 

desta forma, procura evidenciar a mediação do curso via computador.  

             “De professoras em cursos presenciais a tutoras online do curso 

Redefor: a formação do professor para o contexto da Educação a Distân-

cia” é o tema do terceiro trabalho publicado neste e-book, de autoria das 

orientadoras Micheli Gomes de Souza e Lívia Maria Turra Bassetto. Nele, 

apresenta-se uma discussão sobre os novos paradigmas educacionais frente 

a EaD, as mudanças que a modalidade gerou nas relações pedagógicas e a 

necessidade de formar o educador para trabalhar com os recursos digitais 

disponíveis como os Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

As mesmas autoras da explanação anterior aparecem na eta-

pa seguinte, com um artigo que objetiva discutir a questão da hete-

rogeneidade da escrita por meio de textos acadêmicos produzidos 

por professores do Estado de São Paulo que participaram do Redefor.  

              O quinto artigo apresentado a seguir foi redigido pelos professores 

e orientadores  Frederico Helou Doca de Andrade e Heloisa Helou Doca, e 

traz uma exposição sobre a ferramenta Diário de Bordo da plataforma Te-

leduc – na qual o curso foi desenvolvido –  frequentemente utilizada pelos 

cursistas durante o curso para discussão dos textos de leitura propostos e 

relato de experiências em sala de aula. O trabalho defende que os relatos 

ali observados permeiem as discussões de melhorias para as próximas 

edições da especialização em Língua Inglesa e do próprio ensino de Inglês 

nas escolas públicas. 
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Em seguida, a obra traz em um sexto momento uma análise do tutor 

Guilherme Mariano Martins da Silva sobre a identidade virtual do programa 

Redefor na Unesp com base na experiência da tutoria on-line e em ques-

tões como a função-autor, função-sujeito e função professor com base nas 

dificuldades encontradas no estabelecimento destas relações.

“Professores de Língua Inglesa como Língua Estrangeira: identidades 

materializadas no e-portfólio” é o título do sétimo artigo deste e-book, que 

traz uma investigação sobre as contribuições de um trabalho avaliativo 

discursivo e suas memórias para a construção da identidade do professor 

de Língua Inglesa enquanto uma Língua Estrangeira. Nele, as autoras Gelise 

Alfena e Raquel Tiemi Masuda Mareco refletem sobre a relação, nem sempre 

igualitária, entre o que é preciso para este ensino e a infraestrutura disponi-

bilizada para a aprendizagem via internet e presencialmente. 

Estes pontos, aliás, são fundamentais para a formação de um senso 

crítico do docente sobre sua prática, mas também do aluno sobre os co-

nhecimentos a ele transmitidos na formação , segundo Cláudia Regina da 

Silva Franzão e Elaine Carneiro D. Sant’Anna, autoras da oitavo explanação 

que poderão conferir a seguir. Elas defendem a ideia de que a comunicação 

mediada por meio da plataforma de aprendizagem on-line pode despertar 

este posicionamento de ambas as partes e assim colaborar com a melhora no 

desempenho do professor e, consequentemente, na aprendizagem do aluno.

É importante ressaltar que as experiências acerca da aprendizagem 

são temas recorrentes de pesquisas e estudos, sejam por parte do aluno 

da escola regular, de um estudante de graduação ou de discentes da pós-

-graduação. A tutora Aline Mara Fernandes se enquadra neste grupo ao 

abordar estas discussões em seu artigo, o nono deste e-books: “Experiências 

de aprendizagem de inglês como língua estrangeira por alunos do curso de 

especialização em Língua Inglesa do Redefor”. Partindo da análise de textos 



10

desenvolvidos pelos alunos do programa, ela evidencia métodos de ensino 

e aprendizagem mais recorrentes nos relatos.

Algumas das disciplinas e atividades virtuais da especialização em Lín-

gua Inglesa do Redefor também serviram de subsídio para o desenvolvimento 

de artigos para esta obra coletiva. O uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação para o ensino de Língua Inglesa, tratado durante o programa, é 

um exemplo. Em seu texto, a professora Adriana Carvalho Conde traz relatos 

de docentes que participaram, como alunos, do curso de pós-graduação a 

distância da Unesp referido neste livro digital. A discussão, neste caso, gira 

em torno dos benefícios gerados pelas ferramentas de troca de ideias do 

Ambiente Virtual para a aprendizagem em sala de aula. 

 O penúltimo artigo deste e-book, intitulado “A implementação pe-

dagógica do texto argumentativo como um gênero textual nos portfólios 

do programa Redefor” e de autoria da tutora Vânia Regina Alves de Souza, 

versa sobre a importância de orientar adequadamente os professores para a 

construção desse tipo de texto. Vânia foi além em sua proposição ao realizar 

um estudo comparativo das argumentações antes e depois das devidas 

apresentações das propostas e instruções, cujo resultado vocês poderão 

conferir a seguir.

 Em seguida, o último trabalho deste livro traz um estudo produzido 

em conjunto pela tutora Ludmila Belotti Andreu Funo e a professora autora 

da especialização em Língua Inglesa, Rozana Aparecida Lopes Messias, no 

qual traçam estratégias para um melhor exercício da assessoria pedagó-

gica a partir da avaliação do processo de mediação dos tutores durante o 

acompanhamento das atividades e debates com os alunos do programa na 

plataforma virtual. 

São estas as exposições levantadas por parte da equipe que construiu 

o curso de Inglês do programa de Pós Graduação Redefor na Unesp. Convido 

a todos a contemplarem estas análises e discussões que também devem 
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fazer parte de estudos que envolvam outras áreas do conhecimento, sem-

pre em busca da melhoria da prática da docência e, consequentemente, da 

aplicação de métodos de ensino e aprendizagem mais atrativos e eficazes 

em sala de aula. 

Elisa Tomoe Moriya Schlünzen
Coordenadora Acadêmica
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Rede São Paulo de Formação Docente: 
formação continuada on-line de professores 

de Inglês da Rede Pública paulista

Mariangela Braga NORTE1

RESUMO

O projeto Rede São Paulo de Formação Docente (Redefor), um convênio 
firmado entre as universidades UNESP, UNICAMP e USP e o Governo do 
Estado de São Paulo (SEESP – Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo), tem como objetivo oferecer cursos semipresenciais (blended learning) 
de formação continuada (pós-graduação lato sensu) para professores da 
Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo. Ao todo são oferecidos 
16 cursos de especialização. O presente trabalho focaliza, dentre os cur-
sos oferecidos pela Redefor, o curso de especialização em Língua Inglesa 
(360 horas), tutorado por especialistas da UNESP. O referido curso tem 
como objetivo promover o aperfeiçoamento dos professores de Língua 
Inglesa em serviço na Rede Pública de Ensino paulista, propiciando o 
aprofundamento dos conhecimentos linguísticos, teóricos, metodológicos, 
culturais e acadêmicos que dão suporte à prática docente. O ambiente 
virtual TelEduc subsidia as atividades do curso. Esse ambiente de aprendi-
zagem é um meio dinâmico em que a interação é realizada utilizando-se 
ferramentas síncronas e assíncronas. O presente estudo visa apresentar 
dados de pesquisa sobre a evolução da aprendizagem dos cursistas, a 
interação entre tutores, cursistas, especialista e coordenação com base 
nos relatórios mensais das ocorrências relatadas por todos os envolvidos 

1 Professora livre-docente (adjunto) vinculada à Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”, campus de Marília, no Departamento de Ciência da 
Informação. Coordenadora do Curso de Especialização em Língua Inglesa (on-line) 
para professores da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo.
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durante o primeiro semestre do curso. Os critérios de análise emergiram 
de uma leitura comparativa dos trabalhos postados pelos alunos em seus 
portfólios virtuais (grounded theory), nos fóruns de discussão e nos diários 
de bordo dos alunos/cursistas disponibilizados na plataforma TelEduc. Os 
procedimentos metodológicos utilizados para a coleta e análise dos dados 
na construção do curso são de base qualitativa. O curso de especializa-
ção demonstrou resultados satisfatórios. Isso pode ser afirmado diante 
da constatação de que os ensinamentos do curso estão transformando 
para melhor a prática pedagógica desses professores/cursistas, que au-
toavaliam sua aprendizagem de modo positivo.

Palavras-chave: formação continuada; ambiente virtual; Língua Inglesa.

Inodução

Este estudo tem como objetivo apresentar os dados de uma pesquisa 
extraídos dos relatórios mensais elaborados pelos coordenadores, tutores 
e especialistas com o objetivo de sistematizar e avaliar os eventos ocorridos 
ao longo da primeira edição do Curso de Especialização em Língua Inglesa, 
parte do projeto Redefor.

O projeto Rede São Paulo de Formação Docente (Redefor), elaborado 
pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo juntamente com as três 
universidades estaduais, Universidade de São Paulo (USP), Universidade de 
Campinas (UNICAMP) e Universidade Estadual Paulista (UNESP) tem como 
objetivo formar continuadamente os professores que trabalham em esco-
las públicas do Ensino Fundamental e Médio, visando o aperfeiçoamento 
profissional dos docentes e a melhoria do ensino das várias disciplinas que 
compõem o currículo, além de propiciar o aprofundamento dos conheci-
mentos linguísticos e teóricos e suas aplicações em sala de aula.

O curso de especialização (de 360 horas) para 619 professores em ser-
viço que atuam na disciplina de Língua Inglesa visou a construção de uma 
competência oral e escrita na língua-alvo e a vivência de atividades didáticas 
embasadas em abordagens de ensino que sustentam as relações existentes 
entre o saber e o fazer, ou seja, o conteúdo teórico e aplicações práticas. 
Objetivou-se, também, levar o professor a refletir sobre sua prática e a bus-
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car novas estratégias para o ensino e aprendizagem da língua estrangeira 
em questão.

A maior parte das atividades acadêmicas planejadas para o curso supraci-
tado (tais como debates em grupo seguidos de construção coletiva de textos 
dissertativos, desenvolvimento de resenhas críticas, etc.) foi desenvolvida 
em contexto virtual de aprendizagem, subsidiada pela plataforma TelEduc.

Além das atividades desenvolvidas em ambiente virtual, o curso também 
proporcionou a seus cursistas a oportunidade de participarem colaborativa-
mente em encontros presenciais, realizados mensalmente, com a intenção de 
promover a troca de experiências e conhecimentos entre seus participantes.

A expectativa para esse curso foi a de que os professores em formação 
aprofundassem seus conhecimentos sobre as várias concepções de ensino/
aprendizagem de línguas, consolidassem a aquisição/ampliação do reper-
tório lexical e do conhecimento gramatical, bem como o desenvolvimento 
da compreensão da leitura e da produção oral e escrita a partir de uma 
reflexão crítica acerca do embasamento teórico e metodológico ensinados. 
Esperava-se, também, com as experiências construídas ao longo das atividades 
desenvolvidas na plataforma TelEduc que os professores cursistas tivessem a 
oportunidade de desenvolver seus conhecimentos sobre as possibilidades 
de uso de diversas ferramentas tecnológicas (como blogs, wikis, ferramentas 
de interação e comunicação diversas, entre outras).

Para tanto, os conteúdos foram desenvolvidos a partir da Proposta Cur-
ricular para LEM (Língua Estrangeira Moderna) – Inglês –, elaborada pela 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em 2008. Hoje em dia, 
as universidades públicas do estado de São Paulo continuam auxiliando a 
Secretaria da Educação na implementação desse novo currículo por meio 
do oferecimento de cursos de especialização.

A estrutura do curso

O curso foi organizado em quatro módulos, sendo cada um composto 
por duas disciplinas de 45 horas de trabalho, totalizando 90 horas por módulo 
de trabalho acadêmico. Cada módulo, na 1ª edição do curso, realizado em 
2010/2011, teve a duração de 10 semanas, totalizando 40 semanas de estu-
dos presenciais e a distância ao longo de doze meses. No final, os cursistas 
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apresentaram um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), fruto de pesquisa 
realizada durante os doze meses de curso. As atividades a distância compre-
enderam a leitura do conteúdo disponibilizado no AVA/TelEduc; consulta 
à bibliografia indicada; análise de vídeos e sites sugeridos; participação em 
fóruns de discussão mediados por tutores on-line; participação de trabalhos 
em grupo e realização de atividades avaliativas ou não avaliativas.

Para esse curso, elaboramos as seguintes disciplinas:

a) Módulo I – Reflexões sobre a teoria e prática no ensino  
e aprendizagem de LE (Língua Estrangeira)

Disciplina 1: “Abordagens, métodos e perspectivas sociointeracionistas no ensino 
e aprendizagem de línguas estrangeiras”

Disciplina 2: “Múltiplas linguagens e gêneros discursivos”

b) Módulo II – Língua e cultura

Disciplina 3: “Leitura” 

Disciplina 4: “Escrita”

c) Módulo III – Recursos midiáticos e comunicação oral

Disciplina 5: “Compreensão e produção oral” 

Disciplina 6: “Tecnologias da Informação e Comunicação: TICs aplicadas à LE 
(Língua Estrangeira)”

d) Módulo IV – Pesquisa em LE (Língua Estrangeira): fundamentação e planejamento

Disciplina 7: “Metodologia da pesquisa científica”

Disciplina 8: “Pesquisas do ensino e aprendizagem de Inglês  
como Língua Estrangeira: tendências e perspectivas”

Quadro 1: relação de disciplinas e módulos
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O TelEduc

É um ambiente para a realização de cursos a distância pela internet que 
é um suporte ímpar nas inovações dentro do processo educacional. Foi 
desenvolvido no NIED (Núcleo de Informática Aplicada à Educação) sob a 
orientação da Profª Dra. Heloisa Vieira da Rocha, do Instituto de Computação 
da Unicamp (Universidade de Campinas). Esse ambiente é disponibilizado 
gratuitamente às escolas públicas.

O ambiente apresenta duas faces diversas: a do aluno e a do professor, 
contendo ferramentas de administração, coordenação e comunicação.

O aluno não tem acesso às ferramentas de administração, ficando, assim, 
o controle e gerenciamento a cargo dos professores/formadores do curso. 
Nesse campo são realizadas as inscrições, disponibilizadas as datas de início e 
término das disciplinas, armazenadas as avaliações e a frequência de acessos 
dos inscritos (Intermap).

As ferramentas de coordenação são várias e o formador tem total li-
berdade de usá-las conforme as necessidades de seu curso. Fazem parte 
desse conjunto a “Agenda”, “Dinâmica do Curso”, “Estrutura do Ambiente”, 
“Material de Apoio”, “Leituras”, “Atividades”, “Parada Obrigatória”, “Perguntas 
Frequentes” e “Grupos”.

Das ferramentas de comunicação incluem-se o “Perfil”; o “Mural”, onde 
são colocados os recados; o “Diário de Bordo”; o “Portfólio”; o “Correio Ele-
trônico”, o “Bate-papo” e o “Fórum de Discussões”.

No AVA UNESP, o cursista acompanha as agendas semanais, baixa os 
arquivos para leitura e atividades das disciplinas, acessa os vídeos e sites por 
meio de links, posta correspondências e exercícios realizados, participa de 
fóruns de discussão e se relaciona com seus colegas e equipe de mediadores 
do curso.

O acesso ao AVA é realizado por meio de senha que identifica o aluno 
com a finalidade de garantir a segurança das informações postadas.
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Figura 1: Portal acadêmico AVA UNESP

Figura 2: TelEduc – agenda do curso
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Rede de formadores

O curso tem uma coordenação na Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo e outra na universidade, que é responsável por seu gerenciamento, 
envolvendo a seleção dos docentes, o acompanhamento da elaboração dos 
conteúdos das disciplinas, dos tutores e alunos cursistas.

Todos os integrantes da equipe foram selecionados por meio da apre-
sentação de documentação comprovando suas titulações (mestres e dou-
tores), experiência de ensino na área e proficiência em Língua Inglesa com a 
realização do exame TOEIC (Test of English for International Communication).

Os professores/autores, todos doutores, elaboraram os conteúdos de 
cada disciplina e orientam os professores/doutores, chamados de especia-
listas. O professor especialista orienta os tutores on-line e presenciais, que, 
por sua vez, orientam os alunos/professores cursistas que atuam nos ensinos 
Fundamental e Médio. Além disso, há, também, o orientador de TCC e os 
orientadores presenciais. O organograma a seguir auxilia na compreensão 
dessa estrutura:
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (SEE/SP)

COORDENADORES DE CURSO DA REDEFOR

PROFESSORES AUTORES

produção do conteúdo

ESPECIALISTAS

orientação do conteúdo, de atividades presenciais e 
a distância e supervisão da tutoria

TUTORES LOCAIS – SEE/SP

aplicação de atividades 
presenciais na escola – 
Professor Coordenador; 
na oficina pedagógica – 

Professor Coordenador de 
Oficina Pedagógica; para 

gestores – Supervisor

TUTORES ON-LINE

interatividade, correção de 
atividades, orientação de 
estudo, e-mails, fóruns

CURSISTAS

realização de atividades 
a distância, encontros 
presenciais e provas

Figura 3: organograma demonstrativo da 
sistematização do trabalho na Redefor.

UNIVERSIDADES 
(UNESP, UNICAMP e USP)
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A escrita dos conteúdos para a web

Os materiais de estudo de cada disciplina ficam disponibilizados on-line 
e são compostos de textos, atividades autocorrigíveis, exercícios dissertativos, 
colaborativos ou de múltipla escolha que podem ser realizados individual-
mente ou em grupo. São abertos fóruns de discussão, além das atividades 
presenciais feitas com os tutores presenciais sobre os temas estudados.

Cada disciplina divide-se em quatro temas, que são subdivididos em 
tópicos. Nos temas são apresentados os aspectos-chave do assunto a ser 
tratado, além da indicação dos objetivos e da organização dos tópicos a 
serem estudados. Cada tópico contém a problematização do assunto, situ-
ações a serem debatidas, atividades individuais ou em grupo, indicação de 
bibliografia, sites, filmes e textos relacionados ao assunto.

Metodologia, coleta dos dados e resultados

A metodologia utilizada neste trabalho é de base qualitativa, apoiada 
na Grounded Theory (GT), ou Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), que 
visa compreender e explicar a realidade de uma determinada situação a 
partir da análise e extração de sentidos das informações dos fenômenos 
observados, examinando, por exemplo, o como e o porquê os participantes 
agem em certos contextos que geram conhecimentos. Essa teoria procura 
responder a perguntas como “What’s going on?” e “What is the main problem 
of the participants and how are they trying to solve it?” A compreensão dos 
fenômenos estudados emerge dos dados.

Os dados coletados na investigação são organizados em categorias concei-
tuais que possibilitam a explicação do fenômeno estudado. Segundo Borgatti2,

The basic idea of the grounded theory approach is to read 
(and re-read) a textual database (such as a corpus of field 
notes) and “discover” or label variables (called categories, 
concepts and properties) and their interrelationships.

2 Fonte: <http://www.analytictech.com/mb870/introtogt.htm>. 

http://www.analytictech.com/mb870/introtogt.htm
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A GT foi desenvolvida pelos sociólogos americanos Barney Glaser e 
Anselm Strauss nos anos 1960 enquanto trabalhavam juntos estudando a 
sociologia das doenças na Universidade da Califórnia. Essa teoria se tornou 
um ramo importante da sociologia qualitativa.

A Teoria Fundamentada nos Dados apresenta características indutivas 
e a análise surge gradualmente após o início da coleta dos dados. Sobre o 
caráter dedutivo, as teorias aparecem no contexto das explicações e elucidar 
um acontecimento teoricamente equivale a deduzir um enunciado que 
descreve esses acontecimentos, partindo-se de premissas sugeridas por 
Field e Morse (1985, In: CASSIANE, 1995).

Segundo Strauss e Corbin (1998, In: NICO, et al., 2007), aquele contribuiu 
para o desenvolvimento da Grounded Theory nos seguintes aspectos:

•	 necessidade de ir a campo para descobrir o que está ocorrendo;

•	 relevância da teoria, baseada nos dados, para o desenvolvimento 
de uma disciplina e como base da ação social;

•	 complexidade e variabilidade do fenômeno e da ação humana;

•	 crença de que as pessoas são atores, possuindo um papel ativo 
em resposta às situações problemáticas;

•	 compreensão de que as pessoas atuam na base do significado;

•	 compreensão de que o significado é definido e redefinido por 
meio da interação;

•	 sensibilidade para o envolvimento e desdobramento com a natu-
reza dos eventos (processo);

•	 consciência da inter-relação entre condições (estrutura), ação 
(processo) e consequências.

Para esses autores, a Grounded Theory significa “uma estratégia para 
trabalhar os dados em pesquisa que proporcionam modos de conceituação 
para descrever e explicar o fenômeno estudado num contexto mais amplo 
(1967)”. Os dados ou amostras teóricas coletadas, depois de examinados 
cuidadosamente, devem ser distribuídos em categorias. Esse processo é 
denominado por Strauss e Corbin (1990) de codificação aberta, definido como 
“o processo de desmembramento, exame, comparações, conceitualizações 
e categorização dos dados”.
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Na pesquisa realizada durante no decorrer deste curso, observamos as 
ocorrências narradas nos relatórios mensais, focando, principalmente, os 
tópicos recorrentes, como apresentado neste quadro:

Relatórios: datas Principais recorrências
Meses Ano Tópicos Descrição

outubro, 
novembro e 
dezembro 2010

Uso da tecnologia
Abordam-se os diferentes 
graus de letramento digi-

tal dos cursistas
Compreensão do 

conteúdo
Tipos de questionamento 

dos cursistas

de janeiro 
até  

dezembro 2011

Interação

Aluno x alunos; aluno x 
conteúdo; aluno x tuto-

res; tutores x especialistas 
x coordenação

Manifestações dos 
cursistas sobre o 

curso

E-mails dos cursistas ava-
liando o curso

TCC (Trabalho 
de Conclusão de 

Curso)

Interações entre cursistas 
e orientadores

Quadro 2: relação relatórios/ocorrências

Análise de dados e considerações finais

Durante o primeiro mês do curso, no processamento das falas dos alunos, 
percebemos grande dificuldade no acesso à plataforma em decorrência 
da pouca habilidade com computadores. A seguir transcrevemos alguns 
trechos das postagens de cursistas e tutores; elas foram disponibilizadas na 
plataforma.
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Dificuldades dos professores cursistas em acessarem as 
ferramentas do ambiente

a) Para mim essa experiência é totalmente nova, portanto 
tive que me adaptar às ferramentas e ao ambiente. Por 
outro lado, não foi tão difícil como esperava. A plataforma 
é bem simples o que facilita o trabalho;

b) Não consigo postar minha atividade no portfólio, como 
faço isso?

c) Apesar dos problemas enfrentados por esta plataforma 
que tem gerado dificuldades de acesso e participações 
efetivas por parte de alguns alunos como eu, (nome de 
cursista). Tenho motivos para concordar com a opinião 
dos colegas. A participação de algumas pessoas, como 
a nossa tutora, tem sido de vital importância para a 
continuidade de nossos estudos neste curso, por suas 
intervenções é que nos tem ajudado a nos aproximar, a 
participar e melhor interagir com esse curso. Agradeço 
pela sua paciência e pela forma como tem se comportado 
diante de nossas deficiências enquanto alunos.

Obrigado.

Troca de mensagem entre tutor e especialista

De fato, estou tentando ajudar esta aluna, pois ela tem difi-
culdades tremendas e, para ser franca, parece que ainda não 
entendeu o funcionamento de um curso virtual; ademais, 
ela tem dificuldades enormes em lidar com a tecnologia, 
mesmo com o básico. Consciente disso, já tentei explicar 
sobre postagem, pedi ajuda à outra tutora, que também 
se esforçou para que ela entendesse alguns procedimentos 
básicos. O nível de letramento é mínimo.

Outras dificuldades apresentadas pelos alunos relacionadas ao acesso 
ao ambiente foram: acesso aos manuais; às leituras; a links que não abriam; 
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dúvidas sobre como acessar as orientações detalhadas com relação a como 
realizar cada atividade; como associar a atividade à avaliação; como elaborar 
o cabeçalho das atividades; como usar o diário de bordo, entre outras.

O problema de adaptação aos recursos da plataforma TelEduc (apresen-
tado nos relatórios de outubro/novembro de 2010) foi superado. Os tutores 
trabalharam em sintonia, buscando solucionar o mais prontamente possível 
as dúvidas e questionamentos de seus cursistas.

Esse fato pode ser observado pelo grande número de mensagens que 
circularam no ambiente da equipe, tanto na busca por respostas a ques-
tionamentos de cursistas quanto para compartilhar ideias, mensagens que 
poderiam ser aproveitadas pelos colegas tutores. 

Dificuldades dos cursistas quanto à compreensão de 
conteúdo

Nesse movimento diário de troca de mensagens realizadas no “correio”, 
algumas questões sobre o conteúdo estudado sobressaíram como, por 
exemplo, a dificuldade que alguns cursistas possuem quanto à Língua Inglesa.

A partir do início das disciplinas 4 e 5, relacionadas às modalidades escrita 
e de produção oral da Língua Inglesa, houve um declínio evidente e súbito 
no número de participações devido à dificuldade que boa parte dos cursis-
tas apresentou ao produzir em Inglês, fosse por escrito ou oralmente. Essa 
dificuldade foi perceptível pela qualidade das produções, pelo declínio das 
participações, pelas declarações explícitas de dificuldade e pela necessidade 
constante de confirmarem a compreensão do que lhes foi apresentado em 
Inglês, como instruções de atividades, por exemplo. Eis uma amostra: 

a) “Hello my dear! Será que não ficaria melhor nos enviar 
pelo menos as instruções em português pra nós”.

Se verificarmos no “sistema de notas” das atividades e provas no ambiente, 
podemos ver claramente que uma grande maioria dos alunos obteve médias 
inferiores nas disciplinas 4, “Escrita” e 5, “Compreensão e Produção Oral” do 
que nas demais disciplinas. Os alunos não apresentaram dificuldades nas 
disciplinas teóricas escritas em Língua Portuguesa.
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Interação entre cursistas, tutores especialistas e coordenação

Desde o início do curso os tutores sempre procuraram incentivar os alu-
nos a realizar as atividades, como pode ser observado neste e-mail (correio): 

Caríssimos pós-graduandos,

Gostaria de convidá-los a participar do Fórum de Discussão 
desta semana! Gostaria de lembrá-los que é de extrema im-
portância a participação de todos para que possamos trocar 
experiências e crescer profissionalmente. Com certeza você 
tem muito a contribuir com a construção de conhecimentos 
neste curso. Além disso, esta atividade é avaliativa! Por favor, 
acessem a Atividade 4 e vejam qual é o objetivo do fórum de 
discussão, bem como seus critérios de avaliação e participem!  
Abraços.

A troca de e-mails entre cursistas e tutores foi diária, sobre os mais di-
versos assuntos. Podemos ver, nesta mensagem, um aluno externando sua 
opinião sobre uma atividade de leitura:

Para mim, essa atividade com a leitura do poema exempli-
ficou bastante o que estudamos sobre leitura. O que mais 
pude perceber foi a produção de sentidos sobre o poema 
a partir de nossas discussões. Me vi como um leitor entre 
outros mais experientes na interpretação do poema, apesar 
de termos comentado que há várias formas de compreensão. 
Mas, o interessante foi observar que a leitura compartilhada 
nos levou para várias direções até, creio eu, chegarmos num 
ponto em que temos opiniões semelhantes sobre alguns 
aspectos abordados. Eu acho muito interessante porque se 
vocês olharem bem, houve um significado compartilhado 
em nosso grupo, não por imposição, mas pelos sentidos que 
cada um trouxe para compor a compreensão do poema. O 
que vocês acham disso?

Realmente isto é fato e agora que estamos chegando ao final 
já estou preocupada com a finalização do trabalho. Foram 
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tantos meses em contato contigo e agora ter outra pessoa 
para orientadora de TCC… sei lá. Mas, quero te dizer que 
foi muito bom todo esse período e que sentirei saudades. 
Um grande abraço.

A relação entre os colegas de trabalho (tutores, especialistas e coorde-
nação) também foi estreita durante todo o curso, no sentido de que todos 
trocaram, por iniciativa própria, informações sobre a conduta pedagógica 
que assumiam em suas turmas; trocando, também, e-mails, discutindo 
alinhamento de diretrizes para correção de fóruns, produções textuais, etc.

Essa postura colaborativa e proativa entre esses tutores (intensificada de 
novembro a dezembro de 2010) foi muito positiva para a aprendizagem dos 
cursistas e para a ação pedagógica e gestora da coordenação. 

Manifestações dos cursistas sobre o curso

Seguem alguns comentários variados:

a) Acho que um ponto positivo no curso é o momento de 
interação e troca de experiências no Fórum, acho que é 
de grande valia e aprendizado. As leituras também são 
de boa qualidade. Porém, mais uma vez me manifesto: 
não concordo com os trabalhos em grupo (é horrível 
fazer trabalho em grupo on-line).

b) Olá. Concordo totalmente com a sua declaração. Tenho 
certeza que para muitos dos cursistas, assim como para 
mim, as reflexões que este curso tem proporcionado tem 
ajudado muito. Lembro-me que no início do curso me 
sentia desmotivada, pensava até na hipótese de aban-
donar a carreira, tamanha era a sensação de impotência 
que tinha diante da realidade que enfrentava, na verdade 
não conseguia entender essa nova geração, plugada o 
tempo todo ao celular ou a qualquer eletrônico. Mas, a 
partir das leituras e reflexões aqui realizadas, pude notar 
grande mudança. Hoje me sinto muito mais motivada a 
planejar e experimentar outras estratégias de ensino. Até 



27

que enfim minha escola recebeu uma monitora para o 
laboratório de informática para o período da manhã, o 
que permitiu-me oferecer atividade interativa para reforço 
de conteúdos estudados em sala. Foi bastante satisfatório 
ver a “cara” de felicidade de meus alunos quando sou-
beram que iriam para a sala de informática. Para minha 
surpresa também se comportaram de modo adequado, 
até porque querem retornar para outras atividades. Isso já 
é resultado de minhas reflexões, sinto-me mais motivada 
e até com “pena” de não poder oferecer aulas melhores, já 
que nossos recursos e sistema educacional são limitados. 
Creio que quando o professor vê significação no ensino, 
há um reflexo imediato na aprendizagem dos alunos.

Sobre a atividade de construção de um blog na disciplina 7

Na atividade de construção do blog que, a princípio, causou estranheza, 
todos ficaram meio inseguros, não sabiam se seriam capazes. Muitas dúvidas 
e muitas perguntas decorrentes dessas dúvidas surgiram, mas depois, quando 
viram que não era tão complicado, elogiaram a atividade.

Seguem alguns depoimentos:

a) Acredito que esse curso de especialização está contri-
buindo muito para problematizar, experimentar, refletir e 
sistematizar para que as TICs concretizem nas escolas as 
grandes promessas que anunciam que são o desenvol-
vimento humano e social. Ao criar o meu blog percebi o 
quanto ele pode ajudar para as minhas práticas pedagó-
gicas; eu já usava vários sites com conteúdos didáticos, 
mas preparar um espaço só meu onde posso colocar 
tudo que acho interessante e pertinente aos conteúdos 
que trabalho em sala de aula é realmente motivador. 
Estou construindo o blog e acredito que ficará cada 
vez melhor. Tenho confiança que ajudo a construir uma 
educação de qualidade.



28

b) Li sua mensagem e concordo. Estamos diante de tantos 
sites, tantas ferramentas, que tenho certeza que somarão 
muito à nossa prática. Nunca imaginei fazer um BLOG e 
ADOREI!! Não tem mesmo como fugir dessa realidade. 
É incrível quando procuramos informações, como, por 
exemplo, anexar música, fotos, etc. no blog… são crianças 
que passam informações nos vídeos do YouTube… pre-
cisamos acompanhar esses jovens, pois só assim nossas 
aulas terão sentido para eles. Abraços.

Na atividade de fórum “É possível fazer pesquisa na escola”, reproduzimos 
o depoimento de uma cursista sobre o curso:

a) Endosso as suas palavras, (nome de cursista). Tenho vivido 
experiências incríveis depois deste curso, razão porque 
tentei colocar em meu blog (compartilha blog) muito 
do conteúdo que vimos no curso, para que possamos 
ter o material à mão, de uma forma rápida e prática. 
Minha prática pedagógica está sofrendo modificações 
muito importantes a partir deste curso, mesmo com os 
problemas que encontro todos os dias na escola. Sei 
que é necessário inovar, buscar melhorar a qualidade de 
minhas aulas para que o aluno possa melhor aproveitar 
a oportunidade que lhe é dada em sala de aula, apesar 
de que nem todos os estudantes têm consciência da 
importância desse momento. O curso deu-me um grande 
embasamento teórico de temas importantes para uma 
aula de inglês mais eficiente, principalmente com o uso 
das TICs. Cabe a mim tentar transformá-lo em prática, 
mesmo com as limitações que irei enfrentar.

b) Assim como você e outros colegas da Redefor, eu tam-
bém fui testando as atividades nas minhas aulas, em 
algumas tive maior resultado em outras nem tanto. Mas 
o interessante é que nós já estamos fazendo pesquisa na 
sala desde já! Realizando atividades primeiramente aqui 
no ambiente, refletindo, debatendo nos fóruns e depois 
aplicando com nossos alunos. De certa maneira me vi 
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mais entusiasmada planejando minhas aulas, analisando 
as necessidades das turmas, dos alunos e percebi com 
a ajuda dos tutores, das leituras, dos debates que o di-
ferencial é como realizar o que nós propomos. Atentos 
aos gêneros que nos possibilitam atingir o interesse e 
as necessidades comunicativas e, assim, garantir uma 
relevância social em suas interações.

Sobre o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

As disciplinas 7 e 8 abordaram assuntos pertinentes que ajudaram o 
cursista a realizar o pré-projeto de TCC.

Os procedimentos adotados para apoiar os alunos na elaboração do 
pré-projeto foram realizados por meio de mensagens via “Correio”, resposta 
a cada dúvida, particularmente envio de modelos e materiais de apoio, su-
gestão de leitura, bem como o auxílio para atenuar as ansiedades advindas 
do preparo do TCC por meio de orientações que os deixassem mais seguros 
em relação aos projetos que estavam desenvolvendo.

Os tutores orientaram a elaboração do pré-projeto, como pode ser visto 
neste e-mail:

Em 08/11/2011:

Caríssimos e caríssimas!

Acabei de concluir a correção da atividade “Intenção de 
pesquisa”. Observem que enviei para todos vocês o arquivo 
com as considerações necessárias para que reflitam e corrijam 
certos equívocos para que possam escrever o pré-projeto. 
Sei que há muitos comentários e correções na maior parte 
dos trabalhos. Adianto que isto é natural. A primeira vez 
que redigimos um tipo de trabalho diferente daquele que 
estamos acostumados não é fácil mesmo! Bem, caso você 
não tenha recebido a correção da atividade é porque você 
não associou a atividade à avaliação ou não postou o arquivo 
corretamente. Aguardo o envio correto do trabalho, já que fiz 
os comentários e sugestões no próprio arquivo. Caso ainda 
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não tenha enviado a intenção de pesquisa, faça isso o mais 
breve possível, pois tenho certeza que meus comentários 
serão importantes para que a intenção de pesquisa se torne 
um pré-projeto de pesquisa. Além disso, caso queiram tirar 
dúvidas, fazer perguntas ou pedir sugestões, o procedimento 
deve ser o seguinte:

1) Salvem o arquivo que enviei a vocês e façam os comen-
tários, correções, revisões, modificações, etc. no próprio 
texto, com o revisor do Word ou com letra de outra cor. 
Façam TODAS as correções necessárias para me enviarem 
as perguntas de uma só vez;

2) Enviem para mim pelo CORREIO como resposta ao COR-
REIO (Devolutiva – Intenção de pesquisa) enviado a vocês.

Por favor, sigam estas instruções para que possamos fazer 
isto de maneira organizada. Vocês não têm ideia do trabalho 
que isso gera. Caso não estejam de acordo com o solicitado, 
não responderei à dúvida ou não revisarei, novamente, a 
intenção de pesquisa. Bom trabalho a todos!

Os projetos de pesquisa foram classificados por temas de estudo e en-
caminhados aos professores orientadores, doutores.

Os alunos apresentaram o Trabalho de Conclusão de Curso impresso e 
também o anexaram aos seus portfólios, no Ambiente Virtual. A apresentação 
dos trabalhos foi realizada em forma de pôster nas cidades de Marília e São 
Paulo, conforme escolha do aluno.

Começamos o curso com 619 alunos e 355 apresentaram o TCC e con-
cluíram o curso com notas superiores a sete (7,0).

Sobre a evasão, tivemos problemas de vários tipos, como neste depoimento:

Olá, meninas, infelizmente estou desistindo do curso, por N 
motivos, mas não estou conseguindo acompanhar, traba-
lhar em escola particular e estado não é fácil… Nas últimas 
semanas não consegui postar as atividades e fiz as leituras 
daquele jeito… Não sei se o curso está em um ritmo ace-
lerado ou sou eu que não estou dando conta mesmo… 
Sinto-me triste por deixá-las, mas tenho certeza que vocês 
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continuarão fazendo um ótimo trabalho, como sempre, 
adorei conhecê-las!!! Desejo felicidades e um ótimo estudo.

O trabalho durante o curso foi marcado pela atenção e zelo pedagógico 
dispensado pelos tutores, coordenação e especialistas, que mantiveram 
contato diário com os cursistas, procurando resolver e encaminhar os pro-
blemas rapidamente. Esse trabalho em sintonia foi essencial para o bom 
desenvolvimento das atividades pedagógicas.

Pelos relatos apresentados no Ambiente Virtual de Aprendizagem, princi-
palmente nas ferramentas “Correio” e “Avaliação”, pudemos ver claramente que 
o aproveitamento dos alunos foi bom em todas as disciplinas e que tiveram 
um enriquecimento teórico e prático de acordo com suas individualidades. 
Mesmo os alunos que não concluíram o curso tiveram bom aproveitamento 
das disciplinas cursadas.

Muitas desistências ocorreram pelo excesso de trabalho (muitos lecio-
nam 40 horas/aula em escolas públicas e também lecionam em escolas 
particulares), além de outros afazeres pessoais.

Os trabalhos apresentados no final do curso (TCCs) foram muito bem 
avaliados por banca composta de professores orientadores, um membro da 
universidade e outro da SEE/SP – Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo. Obtivemos 355 aprovações.

A UNESP e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, ambas 
trabalhando no projeto de formação continuada de professores em serviço, 
nesse curso específico de Especialização em Língua Inglesa, com certeza 
proporcionaram novas técnicas e instrumentais de ensino (tecnologias), 
ofereceram a oportunidade de estudo das diferentes abordagens de en-
sino e aprendizagem de LE (Língua Estrangeira), levaram os professores a 
refletirem sobre a teoria e prática, e também ofereceram instrumental para 
investigação e pesquisa, contribuindo, dessa forma, para o aperfeiçoamento 
da prática pedagógica dos professores.

Foi uma experiência rica não só para os professores/cursistas da rede 
pública, como para todos os envolvidos no projeto. 
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A Rede São Paulo de Formação Docente (REDEFOR) é um projeto de for-
mação continuada em nível de pós-graduação lato sensu para professores 
da educação Básica da rede pública de ensino do Estado de São Paulo em 
regime predominantemente a distância. Aqui demonstramos o uso da 
plataforma TelEduc utilizada no curso de Especialização em inglês, como 
forma de subsidiar as atividades à distância do programa. No presente 
estudo, focalizamos as interações entre tutores on line, especialistas e 
coordenador destacando suas postagens na ferramenta ‘correio’ na sala 
‘espaço da equipe’. Nosso objetivo aqui foi o de mostrar como se dão 
essas interações e feedback na comunicação mediada pelo computador 
via TelEduc, abordando os assuntos mais frequentes e de que forma as 
questões são encaminhadas e resolvidas. Os dados apresentados são 
referentes à primeira edição do Curso, denominado REDEFOR 2010 de 
07/10/2010 a 29/05/2012. 
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Introdução

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo – SEESP − implemen-
ta um currículo para o Ensino Fundamental Ciclo II e para o Ensino Médio, 
como parte de suas políticas para melhoria da qualidade do ensino público 
estadual. Esse currículo estabelece uma base comum dos conteúdos a serem 
aprendidos pelos alunos, sobre a qual as escolas públicas estaduais possam 
construir projetos pedagógicos próprios e diferenciados. 

A efetiva implementação do Currículo exige aperfeiçoamento profissional, 
com formação continuada de professores e demais educadores que atuam 
nas escolas e nos órgãos técnicos.

Por isso, a SEESP se conveniou com universidades públicas estaduais para 
a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, na modalidade a distância, 
para todo o quadro do magistério – Rede São Paulo de Formação Docente 
(Redefor). 

Na Unesp – Universidade Estadual Paulista, cabe à Pró-Reitoria de Pós-
-Graduação com o apoio do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) a gestão 
e o desenvolvimento dos cursos do Programa Redefor, que atualmente são 
disponibilizados em cinco áreas de conhecimento, Química, Arte, Filosofia, 
Geografia e Língua Inglesa, e contemplam aulas a distância e encontros 
presenciais nas escolas e em diretorias de ensino da SEE-SP .

O curso a distância apresenta conteúdos e atividades que são dispo-
nibilizados no ambiente virtual de aprendizagem TelEduc. O curso de 360 
horas é composto de quatro módulos, cada um deles composto de duas 
disciplinas que contemplam leituras, atividades avaliativas individuais e em 
grupo, fóruns de discussão e atividades auto corrigíveis. 

O ambiente TelEduc apresenta várias ferramentas para o ensino e apren-
dizagem e, também, interação entre alunos e professores, aqui denomina-
dos de cursistas e tutores. Algumas das mais usadas são: agenda, avaliação, 
material de apoio, atividades, leitura, fórum de discussão, correio, bate papo, 
perfil, diário de bordo, portfólio, grupos etc.

Cada sala do curso comporta, no máximo, 50 alunos que são orientados 
por tutores ou orientadores on line, cujas atribuições são realizar interação 
com os cursistas, responder aos e-mails dos cursistas, abrir e conduzir fóruns, 
corrigir atividades, oferecer comentários e esclarecimentos sobre o conteúdo 
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e a avaliação das atividades realizadas, acompanhar o cumprimento das 
atividades publicadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) pelos 
cursistas e validá-las, verificar a frequência aferida no AVA, enfim, garantir o 
bom andamento do curso e facilitar o aprendizado do cursista.

Além dos orientadores on line, temos um coordenador e dois especialistas 
cujo papel é o de orientar os tutores on line a respeito do módulo, dirimir 
quaisquer dúvidas sobre o conteúdo das disciplinas (textos, atividades pre-
senciais e on line, processo avaliativo etc.), acompanhar e orientar o trabalho 
desenvolvido, estabelecer interlocução com os professores autores com 
vistas à transmissão dos conteúdos das disciplinas, participar do processo de 
avaliação dos cursistas, auxiliar o coordenador de curso, participar de outras 
atividades que se façam necessárias, enviar relatório mensal de atividades 
abordando as atividades desenvolvidas, dificuldades encontradas e aspectos 
positivos etc.

Além das salas virtuais regulares que comportam cursistas e seu respectivo 
tutor, coordenador e especialistas, há uma sala chamada Espaço da Equipe, 
cujos componentes são todos aqueles envolvidos no curso com exceção 
dos cursistas.

A ferramenta mais usada nessa sala é o correio, e é por meio dele que 
especialistas e tutores interagem a fim de sanar dúvidas referentes ao con-
teúdo das disciplinas e atividades e também de cursistas, além de questões 
administrativas.

A figura a seguir ilustra o Ambiente Virtual de Aprendizagem aqui descrito 
e utilizado como suporte do Curso de Especialização.
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Figura 1: Ambiente virtual de Aprendizagem- TelEduc

Nosso objetivo aqui é o de mostrar como se dão essas interações e feed-
back na comunicação mediada pelo computador via TelEduc, abordando os 
assuntos mais frequentes e de que forma as questões são encaminhadas. Os 
dados apresentados são referentes à primeira edição do Curso, denominado 
REDEFOR 2010 de 07/10/2010 a 29/05/2012.

As novas tecnologias no cenário atual

As novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm revolucio-
nado o cenário mundial e desencadeado mudanças em nosso dia a dia. Em 
especial, o papel e potencial dos computadores e conexões à Internet são 
importantes e possibilitam a articulação de contextos nos quais as pessoas 
acessem informações, outras pessoas e conhecimento. 

Assim, nota-se que a comunicação no meio virtual tende a alcançar rapi-
damente as esferas de nossa sociedade, com reflexos marcantes no ensinar e 
no aprender. Diante dos adventos tecnológicos, identificamos a necessidade 
de adequações e inovações nas propostas pedagógicas. Paiva (2010), ao 
enfocar a a evolução e reconfiguração das mídias, destaca o computador e 
o telefone celular, devido à mobilidade e portabilidade. Conseguimos nos 
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conectar com o mundo, pesquisar, buscar e checar informações em frações 
de segundos a partir da Internet. Dessa forma, as fronteiras e as barreiras 
geográficas e temporais são facilmente transpostas.

Para Paiva, a Internet se configura como um ambiente facilitador, propício 
para a interação, troca de opiniões e participação em projetos colaborativos 
(2005) e, também, descentralizador com vistas à práticas que cedam espaço 
e estimulem abordagens mais centradas nos alunos (2001b). 

Os reflexos das inovações tecnológicas perpassam pela educação pre-
sencial e a distância, trazendo benefícios e complementações. 

Para Moran (s.d.)5, as redes influenciam a educação presencial, pois “de-
senraizam o conceito de ensino-aprendizagem localizado e temporalizado. 
Podemos aprender de vários lugares, ao mesmo tempo, on e off line, juntos 
e separados” e, também, a educação a distância (EAD), que, segundo ele, 
era antes uma atividade muito solitária e demandava muita autodisciplina e, 
com as redes “continua como uma atividade individual, combinada com a 
possibilidade de comunicação instantânea, de criar grupos de aprendizagem, 
integrando a aprendizagem pessoal com a grupal”.

De acordo com Moran (op.cit.), as tecnologias e atividades típicas da 
educação a distância passam a ser incorporadas na educação presencial e a 
EAD contempla um equilíbrio entre a flexibilidade e a interação. Para o autor, 
a questão da ferramenta não é o cerne, mas sim a mudança de atitude de 
um aluno, de passivo a ativo e do professor que passa a auxiliar o aluno, em 
um envolvimento constante de compartilhamento.

Os professores deveriam reconhecer as possibilidades que a Internet 
oferece no sentido de agregar valores e inovação, para que, com os alunos, 
possam, de maneira satisfatória, promover construção de conhecimento. A 
velocidade de transformações e o surgimento de novas opções tecnológi-
cas podem, também, atropelar o processo no qual professores e alunos se 
engajam para as práticas educacionais com as TICs. Segundo Paiva (2010), as 
inovações podem afetar até os professores mais experientes, como afirma:

5 http://www.eca.usp.br/prof/moran/integracao.htm - A integração das tecnologias 
na educação

http://www.eca.usp.br/prof/moran/textos.htm-
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A multiplicidade de novas tecnologias que surgem a cada 
dia e as várias opções de ferramentas gratuitas na web 
impedem que mesmo os professores mais experientes 
acompanhem todas as inovações. Assim, acho que será 
inevitável a convivência com as tensões e ciclos conco-
mitantes de adeptos iniciais, resistências, tentativas, medo 
ou veneração, normalização ou morte de uma tecnologia. 
Enquanto alguns professores já se apropriaram do Orkurt, 
Second Life, e Twitter para fins educacionais, a maioria ainda 
não tem blog nem página pessoal e mal usa o e-mail. Muitos 
demandam programas de capacitação e outros preferem 
se manter à margem das inovações. (p. 8).

Assim, é importante considerar que a exclusão digital ainda se faz presente 
e, além disso, considerar que, dada a agilidade, as inovações tecnológicas 
não são todas conhecidas, usadas e dominadas. 

 Há sim um potencial no uso, como já afirmamos, e sugerimos que 
deva ser explorado. Concordamos com Paiva (2010) quando afirma que, den-
tre as variadas opções, “a maior defesa do uso da tecnologia não deve estar 
centrada no número e na sofisticação das ferramentas, mas no casamento 
das práticas sociais com as práticas escolares.” (p. 12).

A comunicação mediada por computador (CMC)

A Comunicação Mediada por Computador (CMC) tem se destacado 
como uma forte frente na educação (LAFFORD e LAFFORD, 2005, MESKILL 
e ANTHONY, 2007, CELANI e COLLINS, 2005) e é retratada como forma de 
apoio e suporte ao ensino/aprendizagem. Há também, iniciativas que enfo-
cam seu uso para promover o desenvolvimento profissional de professores 
(ARNOLD et al, 2005). 

A CMC é um contexto socialmente rico, como aponta Arnold et al (op 
cit) e uma ferramenta viável para a educação.

Identificamos duas categorias de CMC, uma delas é a SCMC6 – comuni-
cação síncrona mediada pelo computador- que é uma forma de CMC em 

6 Synchronous computer mediated communication
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tempo real que, segundo Warschauer (2001) ocorre de rede para rede. Para 
Thorne (2008), a SCMC é comumente conhecida como chat e forma a base 
de vários estudos concernentes à aquisição de L2 do início a meados dos 
anos 90. Já a ACMC7 – comunicação assíncrona mediada pelo computador- 
é definida por Warschauer (2001) como “comunicação via computador que 
não é simultânea, mas atrasada, como e-mail”. 8 O email é a forma de CMC 
mais comum. (LAFFORD e LAFFORD, 2005)

Salaberry, em 1996, já destacava a CMC e seus benefícios pedagógicos 
como um dos assuntos mais discutidos no ensino de línguas estrangeiras. 

Cziko (2004) observa algumas vantagens e desvantagens em relação à 
CMC. Para ele, são vantagens: “(a) o baixo ou a isenção de custo por minuto 
(além do custo da conexão da Internet) e (b) a ampla gama de possibilidades 
multimídias, incluindo texto, áudio e vídeo de forma assíncrona e síncrona (p. 
31)”9. E são desvantagens: “(a) a necessidade dos equipamentos do compu-
tador; (b) os custos de conexão à Internet e (c) as complicações em instalar 
o hardware e software necessários (p. 31)10.”

Feedback

Para Paiva (2003), “o feedback desempenha um papel importante nas 
interações humanas, sejam elas conversas espontâneas, interação em sala de 
aula ou interação on line” (p.262)11. Dessa maneira, constitui-se um importante 
viés no contexto aqui descrito, de comunicação entre tutores e especialista 

7 Asynchronous computer mediated communication

8 No original: “…communication via computer that is not simultaneous, but 
delayed,as with e-mail”.

9 No original: “The two main advantages of computer-mediated communica-
tion (CMC) is low or no per-minute cost (that is, in addition to the cost of the 
Internet connection) and the wide range of multimedia possibilities, including 
text, audio, and video in both asynchronous and synchronous modes”.

10 No original: “The disadvantages of CMC are the necessary computer equipment, 
Internet connection costs, and the complications of installing the necessary 
hardware and software.”

11 No original: “Feedback plays an important role in human interactions, whether they 
are in spontaneous conversation, classroom interaction or on-line interaction”.
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no referido Curso de Especialização a distância. Exploramos, a seguir, alguns 
autores, estudos e definições que envolvem feedback.

Segundo Mory (2004), feedback pode ser qualquer comunicação ou 
procedimento dado para informar um aprendiz da exatidão da resposta, 
geralmente uma questão instrucional, ou seja, a informação apresentada 
depois de algum input com o intuito de dar um modelo de compreensão 
ao aluno.

A partir da revisão de vários autores, Paiva (op cit) afirma que “o feedback 
é tradicionalmente identificado com a resposta do professor (tutor, computa-
dor) ao aluno, motivado por alguma ação relacionada à aprendizagem desse 
aluno” (p. 257)12. A autora propõe a seguinte definição para o feedback em 
contexto de interação on-line: “reação à presença ou ausência de determinada 
ação com o propósito de avaliar ou buscar avaliação do desempenho no 
processo de ensino-aprendizagem, ou refletir a respeito da interação para 
inspirar, controlar ou avaliar” (p.257)13.

Shute (2008) usa o termo feedback formativo para definir a informação 
comunicada ao aprendiz cuja intenção é a de modificar seu pensamento 
ou comportamento a fim de melhorar os resultados do seu aprendizado 
de forma significativa.

Embora não haja um modelo perfeito de feedback, alguns autores suge-
rem modelos em que o instrutor deva obedecer a uma sequência de ações. 
Zeferino et al. (2007) propõe que primeiro deve-se enfatizar alguma coisa 
boa, depois sugerir alguma melhoria e, finalmente, apontar algo realmente 
importante ou de destaque. 

Kerkra & Wonacott (2000) argumentam que para que o feedback de 
fato seja útil, não deve ser genérico, mas com informações diretas para seu 
interlocutor. O tempo e o ritmo para envio de feedback também é uma 
questão importante a ser considerada. Dirks (2007) sugere que se responda 

12 No original: “feedback has been traditionally identified with the response of 
the teacher (tutor, computer) to the student, and motivated by some action 
related to that student’s learning”.

13 No original: “reaction to the presence or absence of a given action with the 
purposes of evaluating or seeking evaluation of the performance in the 
teaching-learning process, or to reflect on the interaction in order to inspire, 
control or evaluate it.”
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uma questão antes que outro assunto ou tópico ou atividade comece. A 
falta de resposta pode deixar o aprendiz solitário e perdido. Paiva (2003) se 
deparou com a ansiedade pelo feedback e a necessidade de uma resposta 
em interações online em uma lista de discussão de um projeto denominado 
INGREDE para desenvolver um curso de inglês instrumental. 

Uma falta de feedback pode também ser considerada um feedback. No 
entanto, dependendo da questão, um tempo para reflexão pode ser neces-
sário. Nesse caso, respostas muito imediatas podem não ser a melhor opção 
e, também, podem criar uma sensação de imediatismo sempre que uma 
questão surgir. Em uma relação assíncrona isso pode não ser muito salutar.

Embora a literatura seja mais focada no tutor docente, nossos dados 
apresentam a singularidade da comunicação mediada pelo computador 
entre pares que pertencem a uma hierarquia dentro do projeto. Todos os 
envolvidos na comunicação que ora analisamos são formadores, mas é 
importante que se mencione que o tutor está subordinado ao especialista 
e ao coordenador.

Como já informado anteriormente, iremos enfocar as interações en-
tre especialistas e tutores REDEFOR Edição 2010 ocorridas no AVA entre 
07/10/2010 a 29/05/2012 a fim de ilustrar os assuntos mais recorrentes e os 
encaminhamentos dados.

No TelEduc, a ferramenta Correio disponibilizada no Espaço da Equipe foi, 
muitas vezes, utilizada para a divulgação de eventos científicos, publicações, 
seleções públicas, enfim, assuntos que poderiam interessar, de alguma forma, 
aos profissionais envolvidos nesse curso, como mostram os excertos a seguir.
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Excerto 01

Remetente Destinatários Data
Especialista Todos os Tutores 03/01/2012 16:00:58
Assunto
Red: EVESP: Tutores de inglês a distância 
Mensagem

Vamos divulgar para os cursistas?  
Professores têm até dia 10/01/2012 para se inscreverem nas vagas de tuto-
res de inglês a distância 

Detalhes no site: http://www.educacao.sp.gov.br/?p=16685  
 Os candidatos devem ser habilitados em Letras – Inglês ou possuírem cer-
tificação internacional no idioma.  
 A Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo 
(EVESP) prorrogou para o dia 10 de janeiro as inscrições para professores 
de educação a distância no curso de inglês. 

Os candidatos a ministrar aulas em ambiente virtual devem ser preferen-
cialmente professores da rede estadual de ensino e habilitados em Letras 
– Inglês ou outra disciplina -, contanto que tenham certificação internacional 
na língua.

Além disso, o professor deve possuir experiência de, no mínimo, seis me-
ses em docência presencial ou formação de professores, bem como conhe-
cimento em ambiente virtual de aprendizagem e informática.  
 O Curso de Inglês online é destinado a alunos do Ensino Médio, regular 
e da Educação de Jovens e Adultos – EJA, da rede estadual, com início a 
partir de 2012. Inicialmente, a expectativa é contemplar 50 mil alunos já no 
primeiro ano do projeto.  
 Os interessados deverão encaminhar o currículo para tutoria@tvcultura.
com.br até o próximo dia 10. 

O período de contratação é de três meses, indo de 21 de março a 20 de ju-
nho, totalizando 160 horas de curso com o mínimo de dois acessos diários, 
além do curso de capacitação offline e online de 40 horas.  
 Clique aqui e conheça mais sobre a Evesp.
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Excerto 02

Remetente Destinatários Data
Especialista Todos os formadores 30/06/2011 22:53:49
Assunto
Livro 
Mensagem

Oi pessoal,  
Segue o link de um livro chamado “Tem professor na rede”. Não tive tempo 
de ler os artigos ainda mas os títulos pareceram bem interessantes.  
http://xa.yimg.com/kq/groups/17349112/996306616/name/160x230_
Tem+Professor+na+rede.pdf  
Abraço. 

Remetente Destinatários Data
Tutor 1 Especialista 01/07/2011 00:24:45
Assunto
Resp: Livro
Mensagem

Obrigada. 

Remetente Destinatários Data
Tutor 2 Especialista 03/07/2011 07:48:19
Assunto
Resp: Livro
Mensagem

Obrigada pelas ótimas dicas.  
Bjs, 

Solicitações e pedidos de providências de toda a ordem foram um dos 
assuntos que mais constaram na comunicação entre tutor e especialista, 
como podemos ver nos exemplos que seguem.
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Excerto 03

Remetente Destinatários Data
Tutor 4 Especialista 29/10/2010 09:47:51
Assunto
Resp: Red: Resp: Resp: cursista desistente
Mensagem

Especialista, entregarei a nova tabela dos cursistas na segunda, tem algum 
problema?  
Porque estou tentando entrar em contato com os alunos que acessam, al-
guns acessam sempre, mas não postam atividade. Muitos, acho que não é 
desistência, mas dificuldade com a plataforma. 

Tutor 4

Em 28/10/2010 15:13:04, Especialista havia escrito:

Caros, 

 Seguindo orientação da Secretaria Acadêmica (abaixo) para o cursista for-
malizar sua desistência, envio listagem das desistências que eu tinha até o 
último fim de semana.  
 Vou solicitar que o Tutor 4 entre em contato com vocês e a atualize (re-en-
vie atualizada, por favor) e peça que os cursistas entrem em contato com a 
Secretaria Acadêmica para formalizar a desistência.

Obrigado,
Especialista 

Em 27/10/2010 10:56:04, Secretaria Acadêmica havia escrito:

Bom dia a todos,

Se possível solicitar a cursista para enviar e-mail a secretaria no endereço 
redefo@redefor.unesp.br,informando a desistência do curso.

O cursista tendo sua desistência formalizada será “excluído” da plataforma, 
e não mais aparecerá na lista

Abraço a todos

Secretaria Acadêmica

http://www.edutec.unesp.br/~redefor/cursos/aplic/correio/exibir_mensagem.php?&cod_msg=667&cod_curso=47&letra_item=R
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Em 27/10/2010 10:25:24, Especialista havia escrito:

Oi gente,

Gostaríamos de saber se esses alunos (como o do e-mail abaixo) tem sua 
desistência formalizada e deixarão de aparecer na lista?

Farei uma atualização da última lista enviada.

Obrigado,
Especialista

Em 27/10/2010 09:58:10, Tutor 3 havia escrito:

Olá Especialista

A cursista X desistiu do curso. Ela não fez nenhum acesso à plataforma e 
alega estar com problemas pessoais.

Grata
Tutor 3

Excerto 04

Remetente Destinatários Data

Tutor 5
Coordenador
Especialistas

15/08/2011 09:21:39

Assunto
Temas - TCC
Mensagem

Prezados,  
Bom dia!  
Segue, em anexo, uma lista com os nomes dos alunos e os respectivos 
temas dos TCC. Em alguns deles sugeri a mudança, mas não recebi ne-
nhuma alteração ainda.  
Abraço,  
Tutor 5
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Remetente Destinatários Data

Especialista
Coordenador
Especialistas
Tutor 5

15/08/2011 13:58:00

Assunto
Resp: Temas - TCC
Mensagem

Obrigada, Tutor 5.  
Muito interessante a listagem.  
Bj  
Especialista

Excerto 05

Remetente Destinatários Data

Especialista Todos os forma-
dores 24/09/2011 12:05:26

Assunto
NOTAS URGENTE
Mensagem

Pessoal, aqueles que não passaram as notas da Prova 2, por favor, façam 
com a máxima urgência possível. O arquivo com as notas da Vunesp foi 
disponibilizado no dia 14/9 pelo Coordenador. Em e-mail anterior redirecio-
namos o e-mail do dia 14 com o arquivo. Essa ação é MUITO importante 
para sabermos a real situação dos cursistas, corremos o risco de estar 
orientando TCC de quem já está reprovado. Espero que todos leiam em 
tempo de resolvermos essa situação o mais rápido possível.  
Abraço a todos  
Coordenador e Especialista  
obs. Aqueles que lerem a mensagem avisem aos que, porventura, não le-
ram. A situação é bastante preocupante.

http://www.edutec.unesp.br/~redefor/cursos/aplic/correio/exibir_mensagem.php?&cod_msg=5802&cod_curso=47&letra_item=R
http://www.edutec.unesp.br/~redefor/cursos/aplic/correio/exibir_mensagem.php?&cod_msg=7249&cod_curso=47&letra_item=R
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Excerto 06

Remetente Destinatários Data

Especialista Todos 08/10/2010 
09:54:06

Assunto
Redefor- inglês - Início do curso
Mensagem

Caros Tutores,  
Favor enviar uma mensagem de aviso do início do curso para todos os cur-
sistas (com cópia para e-mail externo) e com o anexo que segue. 

Arquivos anexos
FAQ-Redefor.pdf

Excerto 07

Remetente Destinatários Data
Especialista Tutor 6 27/05/2011 19:13:27
Assunto
Resp: Resp: Resp: Relatório- mês de maio
Mensagem

Recebido. 
Thanks! 

 Em 27/05/2011 11:01:50, Tutor 6 havia escrito:  
Agora sim segue o relatório, esqueci de anexar da última vez. 

 Em 27/05/2011 10:25:34, Tutor 6 havia escrito:  
 Caríssimos, segue o relatório do mês de Maio.  
 Abraço,  
 Tutor 6

http://www.edutec.unesp.br/~redefor/cursos/aplic/correio/exibir_mensagem.php?&cod_msg=83&cod_curso=47&letra_item=R
http://www.edutec.unesp.br/~redefor/cursos/diretorio/correio_47_exib_4/FAQ-Redefor.pdf
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Em 26/05/2011 23:25:37, Especialista havia escrito:  
 Prezados tutores,  
Por favor, peço que me enviem o relatório referente ao mês de maio.  
 Obrigada,  
Especialista

Esse canal de comunicação, também, contemplou pedidos de ajuda por 
parte dos tutores para Coordenador e especialistas e, em algumas vezes, 
para os próprios pares.

Excerto 08

Remetente Destinatários Data
Tutor 6 Especialista 04/10/2011 11:25:28
Assunto
Ordem técnica para o setor de informática.
Mensagem

Oi Especialista,  
desculpe te incomodar com isso, mas o meu computador apresentou um 
problema no drive de DVD. (Não Abre, não sei se está com um dvd-cd mal 
encaixado, ou o que aconteceu, mas não abre mais.)  
Liguei na seção de manutenção e me informaram que eu deveria pedir para 
o responsável pelo laboratório abrir uma ordem ou pedido para eles.  
Você poderia fazer isso, por favor?  
Abraço,  
Tutor 6 

Remetente Destinatários Data

Especialista Tutor 6
Especialista 04/10/2011 12:14:28

Assunto
Resp: Ordem técnica para o setor de informática.
Mensagem

Ok, vou verificar.  
= ) 

http://www.edutec.unesp.br/~redefor/cursos/aplic/correio/exibir_mensagem.php?&cod_msg=7563&cod_curso=47&letra_item=R
http://www.edutec.unesp.br/~redefor/cursos/aplic/correio/exibir_mensagem.php?&cod_msg=7563&cod_curso=47&letra_item=R
http://www.edutec.unesp.br/~redefor/cursos/aplic/correio/exibir_mensagem.php?&cod_msg=7563&cod_curso=47&letra_item=R
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Excerto 09

Remetente Destinatários Data
Tutor 7 Todos os formadores 24/09/2011 08:40:23
Assunto
Prova substitutiva
Mensagem

Por favor, tenho uma cursista com apenas uma das notas abaixo de 7,0, ela 
deve fazer a prova substitutiva, certo?  
Olá Tutor 7 !Desculpe ,mas ainda estou confusa ,para saber a média eu 
devo somar as 4 notas e dividir por 4 uo tenho que tirar 7 em cada disci-
plina ?Na prova do dia 03 eu tirei 10 nas disciplina 2,3,4 mas na 1 5,7, eu 
tenho que fazer a prova de recuperação ?  
Pedi para ela fazer a inscrição, enquanto verificava, pois entendi que sim, 
que ela deve fazer a prova, é isso mesmo?  
Obrigada,  
Tutor 7 

Remetente Destinatários Data
Tutor 8 Todos os formadores 24/09/2011 11:04:23
Assunto
Resp: Prova substitutiva
Mensagem

Tenho uma com duas notas  
e tenho a mesma dúvida 

http://www.edutec.unesp.br/~redefor/cursos/aplic/correio/exibir_mensagem.php?&cod_msg=7230&cod_curso=47&letra_item=R
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Excerto 10

Remetente Destinatários Data

Tutor 8
Coordenador

Especialistas
24/08/2011 14:19:01

Assunto
Problemas com presença em EPs
Mensagem

Prezados,  
seguem mensagens:

OLá Cursista,  
Não sei responder sua pergunta.  
Vou encaminhar sua mensagem agora mesmo para a coordenação e, assim 
que obtiver uma resposta, eu envio para você.  
Grata,  
Tutor 8

 Em 24/08/2011 06:44:47, Cursista havia escrito:  
 Olá Tutor 8, tudo bem?  
 Eu gostaria de saber onde eu posso consultar a minha presença em encon-
tros presenciais na DE, e nas Escolas. Ontem, eu participei de um encontro 
na Escola, e alguns colegas estão com problemas de presença, portanto eu 
gostaria de consultar alguma lista, onde eu pudesse verificar se estou pre-
sente nos encontros presenciais que eu participei.  
 Aguardo retorno, e desde já obrigada.  
 Abraços,  
 Cursista

Remetente Destinatários Data
Especialista Todos os formadores 24/08/2011 15:04:30
Assunto
Resp: Problemas com presença em EPs

http://www.edutec.unesp.br/~redefor/cursos/aplic/correio/exibir_mensagem.php?&cod_msg=5970&cod_curso=47&letra_item=R
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Mensagem

Queridos,  
Conversei com a Secretaria Acadêmica agora e infelizmente não é possível 
que façamos essa consulta de faltas. A SEE é responsável por isso e depois 
repassam ao REDEFOR. Mas leva um tempinho.  
Assim, a sugestão é que a cursista consulte o tutor local, PCOP dos Encon-
tros e tente certificar-se com eles se a presença foi computada.  
Abraço,  
Especialista

Excerto 11

Remetente Destinatários Data
Tutor 9 Especialistas 15/07/2011 20:22:11
Assunto
AT11
Mensagem

Especialistas,  
Um de meus alunos esta quase no desespero. Ja lhe enviei dois emails, 
tantando ajudar. Se tiverem alguma sugestao, agradeco. VEjam email abai-
xo. Desconsiderem os erros de acentua’cao, pois estou em um computador 
nao configurado a Lingua Portuguesa. 

Um otimo fim de semana!  
Abraco,  
Tutor 9

 Em 15/07/2011 17:46:11, Cursista havia escrito:  
 pretendo postar hoje ainda sem falta!! Estou digitando.  
 A intenção de pesquisa é obrigatória? O que acontece se não entregar???  
 Eu estava pesquisando sobre a falta de competência linguística e vi que há 
muitos estudos sobre o assunto. Não sei se traria algo novo.  
 Estou o dia todo pesquisando!!!! Estou analisando sobre abordagens e mé-
todos e também sobre letramento.  
 O que a Sra aconselha-me??  
abraços 

http://www.edutec.unesp.br/~redefor/cursos/aplic/correio/exibir_mensagem.php?&cod_msg=5565&cod_curso=47&letra_item=R
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Remetente Destinatários Data

Especialista Tutor 9
Especialistas 16/07/2011 08:10:12

Assunto
Resp: AT11
 Mensagem

Tutor 9, a intenção de pesquisa é um exercício avaliativo, então é obrigató-
rio. O que o aluno tem que pensar é que essa intenção não é definitiva, ela 
pode ser modificada muitas vezes até chegar na versão final do projeto que 
o aluno irá empreender. Ele pode sim abordar um tema sobre o qual muitos 
já falaram, todo estudo traz alguma novidade. O ideal é que ele selecione 
um tema que: primeiro ele goste e, segundo, tenha curiosidade de aprofun-
dar suas leituras. Fazendo a atividade ele dará o primeiro passo na orga-
nização de suas ideias e do projeto futuro. Não esperamos que ninguém 
descubra a pólvora rs  
abraço grande  
Especialista 

Algumas mensagens tinham a intenção, simplesmente, de compartilhar 
com os colegas algum assunto que considerava pertinente e não deman-
davam, necessariamente, um feedback. O excerto 12 exemplifica um desses 
casos embora haja um comentário do especialista.
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Excerto 12

Remetente Destinatários Data

Tutor 10 Todos os formadores 06/07/2011 
11:38:30

Assunto
Que coisa boa!!
Mensagem

Minha gente, é tão bom ser reconhecido, não é?  
Estou aqui corrigindo fóruns e não resisti à tentação de  
partilhar com vcs as falas de uma cursista.  
Vejam (primeiramente eu respondo e depois ‘colo’ sua fala):  
Cursista, suas palavras me tocaram muito. Primeiramente, por constatar que 
a parte conteudística/pedagógica/metodológica de nosso curso fê-la refletir 
sobre novas posturas e saberes que serão somados à sua experiência de do-
cente e se transformarão em insumo fértil na prática em sala de aula de LEM. 
E em segundo lugar, por mencionar a amizade que aqui fica. Bom demais, 
não é? Sinto-me extremamente lisongeada e grata por ter caminhado junto 
com vcs nesta jornada tão desafiadora e cheia de ‘pedras pelo caminho’. Vcs 
venceram!! Parabéns!!  
Com muito carinho e orgulho de vc,  
Tutor 10 

*Reproduzo suas falas para aqui registrar este momento são significativo:  
‘ No início do curso não fazíamos ideia de como seria, só tínhamos esperança 
que surgissem novas técnicas para nos auxiliar em sala de aula. Agora, após 
tantas reflexões, discussões, leituras e aprendizados, chegamos a conclusão 
que o curso está sendo ótimo e que principalmente nos mostrou outras ma-
neiras inovadoras de ver e aprender estratégias novas para ensinar LE. Seria 
muito bom se todos os professores pudessem ter a oportunidade que tive-
mos. Aproveito para agradecer ao meu grupo, pois aqui fiz novas amigas e a 
nossa tutora que não mediu esforços para nos auxiliar e principalmente nos 
socorrer. Então, concluindo meu comentário, acredito que todos que estão 
fazendo esse curso podem dizer que temos um “norte” para seguir no aprimo-
ramento do ensino de LE a partir de agora.’
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Remetente Destinatários Data

Especialista Todos os formadores 06/07/2011 13:59:23
Assunto
Resp: Que coisa boa!!
Mensagem

Oi Tutor 10,  
Que bom mesmo! São comentários assim que fazem nosso trabalho valer a 
pena, não? Obrigada por compartilhar!  
Abraço,  
Especialista

Esse trabalho enfocou a interação e o feedback a partir da comunicação 
mediada pelo computador entre tutores e especialistas no projeto Redefor, 
como um pequeno recorte das interações no Correio do Espaço da Equipe 2010. 

Estamos na segunda edição do projeto e é possível afirmar que a primei-
ra edição foi um grande aprendizado para toda a equipe envolvida e, por 
se tratar de uma experiência ainda inovadora, a EAD tem trazido grandes 
contribuições àqueles envolvidos quer seja no ensino, na aprendizagem ou 
no gerenciamento.  

A comunicação constitui-se elemento de grande importância em qual-
quer interação, sobretudo no ambiente virtual, onde os traços prosódicos 
(tons, intensidade e ritmos) além da linguagem corporal (gestos, posturas e 
expressões faciais) são ausentes e temos apoio única e exclusivamente nos 
elementos verbais. 

O crescimento do ensino a distância no Brasil e no mundo nos ajuda a 
aperfeiçoar cada vez mais essas importantes interações e dar espaço para 
novas pesquisas. Esperamos que os dados aqui apresentados se constituam 
terreno fértil para investigações mais aprofundadas no futuro. 
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De professoras em cursos presenciais a tutoras 
online do curso redefor: a formação do professor 

para o contexto da educação a Distância

Micheli Gomes de Souza 14

Lívia Maria Turra Bassetto 15

reSUMo

O cenário da educação brasileira aponta para uma crescente utilização 
de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) para a promoção de cur-
sos a distância, como, por exemplo, o programa REDEFOR de formação 
continuada de professores. Isso nos leva a uma reflexão, a partir de nossa 
experiência como tutoras no REDEFOR, sobre a formação de professores 
para atuarem nesses contextos e sobre as mudanças de paradigmas edu-
cacionais desencadeadas pelo advento da Educação a Distância (EaD). 
Este artigo pretende traçar um panorama geral das políticas públicas de 

14 Doutoranda em Estudos Linguísticos na área de Linguística Aplicada (UNESP/ 
São José do Rio Preto) e Mestre na mesma área e instituição. Graduada em 
Letras (UNESP/ Assis). Atua no ensino de Língua Inglesa em escolas de idiomas 
e na orientação online do projeto REDEFOR desde setembro de 2011. (REDE-
FOR – Faculdade de Ciências e Letras de Assis – FCL – Universidade Estadual 
Paulista – UNESP – CEP: 19806-900 – Assis – São Paulo – Brasil. souza.micheli@
hotmail.com)

15 Doutoranda em Estudos Linguísticos na área de Análise Linguística (UNESP/ 
São José do Rio Preto) e Mestre na mesma área e instituição. Graduada em 
Letras (UNESP/ Assis). Atua no ensino de Língua Portuguesa e Língua Inglesa 
no Ensino Superior e Ensino Médio. Atua também na orientação online do 
projeto REDEFOR desde setembro de 2010. (REDEFOR – Faculdade de Ciências 
e Letras de Assis – FCL – Universidade Estadual Paulista – UNESP – CEP: 19806-
900 – Assis – São Paulo – Brasil. liviamtb@hotmail.com)
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formação de professor para o campo da EaD, refletir sobre as mudanças 
nas relações pedagógicas e sociais em AVA e sobre as novas competên-
cias requeridas do professor para a utilização de diferentes tecnologias 
e contextos de aprendizagem. 

PALAVRAS–CHAVE: educação a distância, ambiente virtual de aprendizagem, 
formação de professor, Redefor.

Introdução

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TICs) 
tem alterado profundamente as formas de socialização, bem como ampliado 
os contextos de interação, de produção e intercâmbio de conhecimentos, 
além de ter diminuido distâncias geográficas e temporais. Essas transfor-
mações modificam todos os tipos de relações sociais, desde o âmbito da 
família, do trabalho e, como não poderia deixar de ser, da educação. Diante 
desse cenário, educadores e pesquisadores têm se dividido entre opiniões 
favoráveis e contrárias às transformações ditadas pelos avanços tecnológi-
cos no campo da educação. As discussões mais atuais a esse respeito se 
concentram no campo da Educação a Distância (EaD). 

Opiniões contrárias ou, no mínimo, receosas apóiam-se, entre outros, em 
argumentos que colocam a EaD como um forma de massificação da edu-
cação e do trabalho e formação docente ditada pelas reformas econômicas 
neoliberais. Segundo Freitas (2002), a EaD insere-se em um movimento de 
desobrigação do Estado em relação ao reforço às instituições de educação 
superior públicas no que tange à expansão qualificada do ensino superior e 
de garantia de uma formação igualitária para professores. Para a autora, a EaD 
leva a uma fragmentação da formação de professores que se dá por meio 
da atuação de tutores16 mediando a relação entre professor-autor e aluno, 
além de privilegiar a interação virtual em detrimento da interação presencial. 

16 Na EaD, o tutor pode ser um profissional com qualificação adequada ao projeto 
de um curso que desempenhará algumas funções como, por exemplo, a me-
diação entre aluno e docente, de acordo com as especificações do programa 
pedagógico do curso.
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Outros autores, sem negar o caráter tecnicista e desarticulado das políticas 
educativas para o uso de tecnologias na educação, entendem a EaD como 
uma possibilidade democratizante de acesso à formação inicial e continu-
ada e como contexto para a revisão de paradigmas e modelos tradicionais 
da educação. Mill (2010), por exemplo, em uma análise sobre a EaD como 
modalidade de formação de professor e como campo de trabalho, afirma 
que a formação de professor a distância, por meio de programas como a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), tem mostrado resultados importantes 
na melhoria da qualidade da educação básica no Brasil. Em relação à EaD 
como campo de trabalho, o autor insiste na importância em se formar pro-
fissionais preparados para enfrentarem os desafios de cursos distância, entre 
eles, o caráter polidocente da prática pedagógica. A polidocência, ou seja, a 
divisão do trabalho do professor com outros agentes, como tutores, equipes 
de audiovisual, entre outros, já alertada por Freitas (2002) como um fator de 
fragmentação da educação, é também um dos fatores que Mill (2010) con-
sidera alterar as condições de trabalho do professor, sendo, portanto, uma 
realidade para a qual o professor precisa estar preparado. 

Segundo vários autores (PAIVA, 2010; BARRETO, 2004), apesar de a tec-
nologia estar presente e já ser um pressuposto no cenário educacional, seu 
uso em contextos de formação de professores precisa ser problematizado 
e discutido. Sem pretensão de esgotar neste artigo um tema tão complexo, 
pretendemos apresentar um dos contextos mais utilizados para a realização 
de cursos a distância, o ambiente virtual de aprendizagem – TelEduc, utili-
zado no programa REDEFOR (Rede São Paulo de Formação Docente) –, e 
refletir sobre questões como as novas atribuições ao papel do professor e 
as políticas de formação de professores. Para tanto, consideraremos nossas 
experiências como tutoras do curso de Especialização em Língua Inglesa, 
do projeto REDEFOR.

Portanto, para o desenvolvimento deste artigo, primeiramente, faremos 
uma apresentação do projeto REDEFOR, buscando introduzir as particula-
ridades de seu funcionamento e a relação existente entre professor-autor, 
tutores e alunos (cursistas). Na sequência, discutiremos no que consiste o 
TelEduc, como este é utilizado na Educação a Distância, em especial no 
projeto em estudo.
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Numa terceira parte, trataremos dos múltipos papéis do professor-tutor 
na mediação das relações sociais e pedagógicas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) utilizado pelo projeto REDEFOR, o TelEduc, discutindo, 
na sequência, no item 4, a formação de professores e a necessidade de po-
líticas públicas para a promoção, com qualidade, da Educação a Distância.

Nas considerações finais, buscamos retomar nossas reflexões a respeito 
do uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem no processo de ensino-
-aprendizagem, a questão da formação de professores e da necessidade 
de políticas públicas para a EaD. Para nossas reflexões, consideramos as 
características do curso Redefor, com suas vantagens e avanços na área da 
EaD, discutindo a relevância desse curso para a formação continuada dos 
cursistas e para sua prática pedagógica, já que tais cursistas são professores 
da rede estadual de ensino. 

Por fim, apresentamos as referências bibliográficas que serviram de 
embasamento para a elaboração deste artigo.

1. O projeto REDEFOR

O programa Rede São Paulo de Formação Docente (REDEFOR), é fruto de 
uma parceria entre a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo (SEESP) 
e as três maiores universidades públicas do estado: Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP). 

O objetivo principal do programa é promover a formação continuada 
de professores vinculados à rede pública do Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio, por meio de sua participação nos cursos de pós-graduação Lato 
Sensu semipresenciais oferecidos pelo programa.

Os cursos de pós-graduação atualmente oferecidos pela UNESP são 
Química, Artes, Filosofia, Geografia e Língua Inglesa. Cada curso tem du-
ração de um ano, carga horária de 364 horas, e dentro desse período os 
professores-cursistas realizam atividades a distância, em um AVA, participam 
de encontros presenciais regulares realizados em unidades escolares e na 
Diretoria de Ensino de sua região, realizam provas presenciais e produzem 
um trabalho de conclusão de curso, no qual desenvolvem um dos temas 
abordados nas disciplinas. 
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Conforme já mencionamos, as reflexões tecidas neste artigo partem de 
nossa experiência como tutoras online do curso de Especialização para Do-
centes de Língua Inglesa. Assim como as demais disciplinas do programa, o 
quadro de funcionários que compõem o curso é formado por a) professores 
autores, sendo todos doutores, responsáveis pela elaboração do conteúdo 
pedagógico da disciplina, b) especialistas, também doutores, responsáveis 
por reuniões pedagógicas e pela mediação entre a equipe técnica, autores, 
tutores e professores-cursistas, c) tutores online, responsáveis pela mediação 
de fóruns, correção e avaliação de atividades e pelo auxílio aos cursistas com 
suas dificuldades no decorrer do curso, d) pela equipe técnica vinculada ao 
Núcleo de Educação a Distância (NEaD), e) orientadores online, responsáveis 
por auxiliar os cursistas na elaboração de seus TCCs e f) pela Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação. Esses profissionais são selecionados pela própria universida-
de, por meio de concurso que envolve a apresentação de documentação 
que comprove a titulação, mestrado ou doutorado, experiência no ensino 
de inglês e proficiência no idioma, comprovada pelo exame TOEIC (Test of 
English for International Communication), (NORTE, 2011). A organização dos 
encontros presenciais e a seleção de profissionais para mediá-los são res-
ponsabilidades da SEESP.

Em sua segunda edição, o projeto REDEFOR tem atendido a uma grande 
demanda pela formação continuada de professores da rede pública. Pre-
visto inicialmente para terminar em 2012, o projeto teve sua continuidade 
autorizada por um decreto do governo de São Paulo, por tempo indeter-
minado. O decreto, segundo Marilza Vieira Cunha Rudge, Pró-Reitora de 
Pós-Graduação da UNESP, é “uma decisão governamental de muito valor, 
por ensejar a implementação de grandes iniciativas de caráter contínuo, 
capazes de provocar efetivo desenvolvimento de qualidade na atuação dos 
educadores nas escolas da rede estadual de ensino” (RUDGE, apud MARINO, 
2012). Desta forma, o projeto tem se consolidado como proposta para a 
formação continuada no contexto da EaD. 

Mariangela Braga Norte (2011), coordenadora do curso de Especialização 
para Docentes de Língua Inglesa, sobre os objetivos do referido curso, afirma 
que este, por meio da discussão de temas correntes na área de ensino de 
línguas e da utilização de diferentes ferramentas tecnológicas durante o 
curso, “visa à construção de uma competência oral e escrita na língua alvo e 
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à vivência de atividades didáticas embasadas em abordagens de ensino que 
sustentem as relações existentes entre o saber e o fazer, ou seja, o conteúdo 
teórico e aplicações práticas.” (s.p.). Sendo assim, é possível, segundo a autora, 
que os professores da rede pública reflitam sobre sua prática pedagógica e 
busquem problematizá-las e buscar novas estratégias para seus contextos 
de ensino. 

2. O AVA TelEduc: o que é e como é utilizado  
no programa REDEFOR

Os AVAs, conforme o próprio nome indica, são ambientes virtuais de 
aprendizagem criados para a promoção de cursos totalmente a distância 
ou semipresenciais. Esses contextos são formados por ferramentas como 
fóruns de discussão, chat, e-mail (correio), que permitem a interação entre 
professor-aluno e entre aluno-aluno de forma síncrona ou assíncrona, en-
tre outras ferramentas que podem ser utilizadas tanto pelo professor para 
disponibilizar e organizar atividades e conteúdos, como pelos alunos para 
comunicar-se entre si e realizar as atividades propostas. Francisco e Machado 
(s.d.) afirmam que esses ambientes “vieram trazer para a EaD uma formula-
ção mais atualizada que interage com as novas possibilidades surgidas pelo 
advento da entrada da informática na educação e, em particular, com o uso 
da internet.” (p.5). 

Para atingirmos os objetivos que pretendemos neste artigo, analisaremos 
o TelEduc17, ambiente desenvolvido pelo NIED, Núcleo de Informática Apli-
cada à Educação da UNICAMP, e utilizado pelo no curso de especialização 
em Língua Inglesa, no programa Redefor, ver Figura 1, a seguir. 

17 Para mais informações sobre o TelEduc, o layout do ambiente e as funções de 
cada ferramenta, ver: <HTTP://teleduc.nied.unicamp.br>

HTTP://teleduc.nied.unicamp.br
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Figura 1: O ambiente TelEduc do curso Redefor

O TelEduc é um software livre que pode ser acessado e manipulado 
para a organização de um curso a distância. Composto, basicamente, por 
26 ferramentas, apresentadas abaixo, esse ambiente permite ao professor o 
gerenciamento das atividades de um curso, da participação dos alunos e o 
contato com os mesmos. 
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1. Visão de Formador

2. Visão de Aluno

3. Estrutura do ambiente

4. Dinâmica do curso

5. Agenda
6. Avaliações
7. Atividades
8. Material de apoio

9. Leituras

10. Perguntas frequentes 

11. Exercícios

12. Enquetes

13. Parada Obrigatória

14. Mural

15. Fóruns de discussão
16. Bate papo

17. Correio
18. Grupos

19. Perfil
20. Diário de bordo

21. Portfólio
22. Acessos

23. Internap

24. Configurar

25. Administração 

26. Sair

Quadro 1: Ferramentas disponíveis no ambiente TelEduc

No Quadro 1, acima, estão listadas umas das principais ferramentas dis-
poníveis no ambiente TelEduc. Dentre elas, as ferramentas destacadas em 
negrito são mais utilizadas no curso de especialização em Língua Inglesa, 
no Redefor. 

A ferramenta “Agenda” é utilizada semanalmente para apresentar aos 
cursistas a lista das atividades semanais. Para acessar a descrição de cada 
atividade, os cursistas utilizam a ferramenta “Atividades”, onde têm acesso a 
informações como objetivo, prazo, procedimentos e critérios de avaliação 
de cada atividade. 

As atividades avaliativas são descritas em “Avaliações”, onde os cursistas 
podem também ter acesso a suas notas. A ferramenta “Leituras” é utilizada 
para a disponibilização de textos da disciplina. As atividades realizadas pelos 
cursistas podem ser individuais ou em grupos. Neste último caso, a ferra-
menta “Grupos” permite a organização dos cursistas em pequenos grupos. 

A maioria das atividades do curso de inglês do Redefor são realizadas por 
meio das ferramentas 13 e 19, apresentadas no Quadro 1. Na ferramenta 13, 
“Fórum de discussão”, os cursistas podem discutir um determinado tema, 
por escrito e assincronamente, com toda a turma ou em pequenos grupos. 
Nesse caso, o professor-tutor tem papel fundamental no acompanhamento 
da discussão, de forma a levar os cursistas a aprofundarem a discussão e a 
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fornecer subsídios para tal. Por meio da ferramenta 19, “Portfólio”, os cursis-
tas podem anexar seus arquivos de textos, conforme orientações de cada 
atividade. 

A ferramenta “Correio” é utilizada para a troca de mensagens entre cur-
sistas e professor-tutor e, em “Perfil”, cursistas, professores-tutores e demais 
coordenadores do curso podem disponibilizar uma fotografia e informações 
pessoais. 

Estudos desenvolvidos por pesquisadores vinculados ao NIED para 
o aprimoramento do ambiente TelEduc indicam que uma das principais 
queixas de alunos e professores é a sensação de isolamento e solidão no 
processo de aprendizagem, uma vez que a interface desse sistema não 
permite a visualização de quem está online e, portanto, dificulta a interação 
e comunicação entre os aprendizes. Segundo Oeiras e Rocha (2001), esse 
fato indica uma nova fase das preocupações para a EaD. Em um primeiro 
momento, segundo essas pesquisadoras, a EaD tinha como foco a criação de 
tecnologias e ambientes para a organização e gerenciamento de um curso 
a distância. Atualmente, a grande preocupação passa a ser com as questões 
sociais de interação entre os aprendizes de forma que os AVAs possibilitem 
a aprendizagem colaborativa, o trabalho em grupo e a construção de uma 
comunidade de aprendizagem.18 

3. Os múltiplos papéis do professor na mediação das relações 
sociais e pedagógicas em AVA

AVAs, assim como o TelEduc, são contextos de grande potencialidade 
para a realização da EaD por agregarem, em uma única plataforma, diferentes 
ferramentas e recursos pedagógicos, além da possível integração com os 
recursos da Web 2.0 e de ferramentas de comunicação audiovisuais. No en-
tanto, os AVAs não devem ser compreendidos como espaços estanques em 

18 Já está disponível uma nova versão do TelEduc, Versão 4.3, que traz algumas 
mudanças no layout e na funcionalidade de algumas ferramentas. Entre essas 
mudanças, destaca-se a possibilidade de visualizar quem está online no am-
biente. Maiores informações sobre essa nova versão podem ser encontradas 
no endereço, <http://www.teleduc.org.br/pagina/download-teleduc/>. Acesso 
em: 12/06/2012.

http://www.teleduc.org.br/pagina/download-teleduc/
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que o professor apenas organiza e disponibiliza um curso. Nesses contextos, 
as relações sociais e pedagógicas têm suas especificidades e demandam um 
posicionamento diferenciado de professores e alunos. Tal posicionamento 
dependerá da concepção e das crenças de alunos e professores sobre 
educação, ensino e aprendizagem, papel do aluno e papel do professor em 
contextos de aprendizagem presenciais e a distância. 

Como já informamos anteriormente, no contexto do curso REDEFOR, o 
professor pode atuar de diferentes formas: como autor de uma disciplina, 
como coordenador do curso, como especialista e como tutor. 

A reflexão desenvolvida neste tópico parte de nossa experiência como 
professoras-tutoras no curso de inglês19. No entanto, quando pensamos 
nas mudanças no papel do professor, buscamos refletir de uma forma mais 
ampla, não apenas considerando apenas a possibilidade de atuação como 
tutor, mas como promotor e gerenciador de práticas educativas a distância. 

Em relação à atuação do professor em contexto a distância, Valente (1999 
apud PESCE, 2010) distingue três abordagens da EaD que podem moldar a 
prática pedagógica do professor. A primeira delas é a abordagem broadcast. 
Nessa abordagem, a educação é caracterizada pela concepção instrucionista 
e a tecnologia é utilizada como meio para transmissão de informação. A se-
gunda abordagem, “virtualização da sala de aula presencial”, corresponde à 
transferência da dinâmica da sala de aula presencial para o contexto virtual. 
A última abordagem, “estar junto virtual”, e a que nos parece mais adequa-
da para pensarmos as relações sociais e pedagógicas em AVAs, contempla 
uma dinâmica comunicacional entre aluno(s)-aluno(s) e aluno(s)-professor, 
em que o conhecimento é construído colaborativa e interativamente. Essa 
abordagem é apropriada para caracterizar o contexto do curso Redefor, uma 
vez que a elaboração e desenvolvimento do curso têm em vista a valoriza-
ção dos conhecimentos e experiências que os cursistas já trazem a partir de 
suas práticas como professores de línguas e também promovem a reflexão 
crítica por meio das leituras teóricas e discussões em fóruns de discussão. 

19 A professora-tutora Lívia Maria Turra Bassetto atua no curso Redefor desde 
2010 e Micheli Gomes de Souza, desde o segundo semestre de 2011. 
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Em decorrência dessa abordagem, surge um dos grandes desafios para 
cursos online em AVAs: manter a interatividade entre os próprios aprendizes 
e entre os aprendizes e o professor (WISE, PADMANABHN E DUFFY, 2009). 

Em AVAs, uma das formas mais comuns de interação entre os aprendi-
zes é por meio dos fóruns de discussão, de caráter assíncrono e do chat, de 
caráter síncrono20. Seguindo aqui uma concepção sócio-construtivista da 
aprendizagem (VYGOTSKY et al., 1988), entendemos que tais ferramentas 
podem ser exploradas para oportunizar aos aprendizes um contexto e 
condições propícias para a construção do conhecimento e a negociação de 
significados de forma colaborativa. Nesse caso, o professor, como mediador 
da aprendizagem, tem o desafio de desenvolver atividades que propiciem a 
discussão online e de engajar os aprendizes de forma profunda no processo 
de construção do conhecimento em conjunto. Para tanto, segundo Wise, 
Padmanabhn e Duffy (2009), um primeiro passo seria a construção de um 
contexto compartilhado como ponto de referência. 

Segundo esses autores, “o contexto compartilhado é importante como 
uma base para interpretar o que os outros, em uma conversa, querem dizer 
com suas palavras (POLANYI, 1966, p. 318)21”. Esse elemento permite, portanto, 
que os aprendizes se engajem no processo de negociação de significados 
sem que haja mal entendidos e superficialidade na comunicação. Uma das 
formas sugeridas pelos autores para criar esse contexto compartilhado é 
criar ou utilizar objetos digitais que sirvam como ponto de referência para 
discussões como, por exemplo, vídeos, imagens e metáforas diversas. Dessa 
forma, cada aprendiz pode contribuir com sua experiência pessoal adquirida 
em diferentes contextos. No caso do curso REDEFOR, esse contexto com-
partilhado é construído nas atividades, na medida em que essas valorizam 
as experiências de cada cursista em sala de aula e abordam temáticas e 
reflexões pertinentes a todo professor de línguas. O professor-tutor, nesse 

20 O TelEduc, por exemplo, oferece essas duas ferramentas para interação entre 
os aprendizes, além do e-mail. No entanto, a necessidade de agregar a esse 
AVA ferramentas de comunicação síncronas audiovisuais tem sido preocupação 
dos pesquisadores do NIED. 

21 No original: shared context is important as a foundation for interpreting what 
others in a conversation mean by their words (Polanyi, 1966).
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caso, também tem papel fundamental para direcionar a reflexão dos cursistas 
aos temas propostos, por exemplo, em fóruns de discussão. 

Em relação aos diferentes papéis do professor na EaD, Baran e Correia 
(2009), baseando-se em Paulsen (1995) e Mason (1991), sugerem os seguin-
tes papéis que o professor pode assumir para facilitar a interação entre os 
aprendizes: organizacional, social e intelectual. O primeiro diz respeito ao 
estabelecimento da agenda e objetivos do curso, os procedimentos para 
postagens e interações em discussões online. Esse papel, no curso Redefor 
em questão, é assumido pelo professor autor de cada disciplina. A função 
social implica reforçar bons comportamentos de discussão por meio de 
mensagens de boas vindas e fornecer feedback sem atraso e em tom positivo. 
O papel intelectual exige do professor a utilização de técnicas para encorajar 
um alto nível de participação dos alunos por meio de perguntas, síntese de 
pontos-chaves e alimentar o clima de discussão. Anderson et al. (2005 apud 
BARAN E CORREIA, 2009) acrescentam alguns outros papéis, entre eles o de 
“facilitador do discurso” que, segundo os autores, envolve responsabilidades 
como identificar áreas de acordo ou de desacordo e levar os aprendizes a 
um consenso; e reforçar as contribuições dos aprendizes. As funções social, 
intelectual e de facilitador do discurso são realizadas pelos professores-tutores 
nos cursos de Língua Inglesa do Redefor. Segundo Baran e Correia (2009), 
a presença do professor no ambiente, quando se dá das formas descritas 
acima, pode ser um fator de motivação para os aprendizes. 

O documento “Referenciais de qualidade para a educação superior a 
distância” (2007) para o contexto brasileiro postula que, contrariando uma 
percepção enganosa que, em cursos a distância, o trabalho do professor 
diminui, na EaD, o papel do professor se expande e requer maior qualifica-
ção. O documento afirma que, para atuar na EaD, os professores, de forma 
geral, devem ser capazes de:

a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto;

b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articu-
lado a procedimentos e atividades pedagógicas;

c) identificar os objetivos referentes a competências cog-
nitivas, habilidades e atitudes;
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d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, 
tanto básicas quanto complementares;

e) elaborar o material didático para programas a distância;

f) realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-apren-
dizagem, em particular motivar, orientar, acompanhar e 
avaliar os estudantes;

g) avaliar - se continuamente como profissional participante 
do coletivo de um projeto de ensino superior a distância. 
(MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 20)

No caso do curso REDEFOR, é preciso esclarecer que há divergência entre 
o professor-autor das disciplinas e o professor-tutor, sendo esses dois papéis 
complementares no processo de ensino-aprendizagem, pois, enquanto o 
professor-autor é responsável pela seleção de bibliografia, vídeos, áudios, 
elaboração de atividades, entre outros, o professor-tutor é o mediador, ou 
seja, é aquele que dá o feedback aos cursistas, que sana as dúvidas existentes, 
interage com eles motivando-os, etc. Tal condição de trabalho demonstra 
a maior necessidade de um trabalho em grupo, numa colaboração mútua 
e constante. 

Conforme observamos, as revoluções tecnológicas ampliam o campo 
de atuação dos professores e os torna parte fundamental em contextos 
educacionais a distância. Esse novo campo de atuação, embora se beneficie 
das experiências dos professores em contextos presenciais, já que nestes eles 
também assumem papéis variados, envolve um tipo de interação diferente 
com o aprendiz, geralmente predominantemente escrita, como é o caso do 
REDEFOR, alterando assim a forma como o conhecimento é negociado e 
os acordos estabelecidos. Tais revoluções alteram também os paradigmas 
educacionais e transportam o foco da educação para os processos de me-
diação pedagógica da aprendizagem. Sendo assim, o papel do professor 
passa a se destacar como mediador entre o aprendiz, o conhecimento e as 
tecnologias, em um processo muito mais colaborativo, em contraposição à 
educação bancária dita por Paulo Freire (1996). 
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4. A formação de professores para o uso das TICs  
e o contexto da EaD: o caso REDEFOR

Os anos 90 no Brasil foram marcados por um “boom” de políticas de 
introdução de computadores nas escolas públicas do estado de São Paulo, 
sendo a principal delas o ProInfo22. Nesse período, alunos e professores 
assistiram à construção e, até mesmo, à improvisação23 de laboratórios de 
informática nas escolas como uma promessa para a melhoria da qualidade 
do ensino. Em geral, os alunos recebiam a novidade com muita ansiedade, 
até terem consciência de que o acesso a e uso dos modernos computadores 
dependeriam da qualificação do professor para “monitorá-los” ou desenvolver 
algum trabalho pedagógico com os mesmos. Esse cenário apresentado nos 
indica uma característica importante das políticas públicas para a formação de 
professores no Brasil, em um período em que as tecnologias começam a gerar 
uma demanda diferenciada na formação de professores: sua desarticulação 
e isolamento, além da valorização da tecnologia, sem o devido investimento 
na formação de professores para utilizá-la em contextos educacionais. 

Um dos desdobramentos das reformas educacionais dos anos 90 foi a 
institucionalização da EaD como modalidade de formação de professores 
(PESCE, 2010). Barreto (2004) afirma que o novo paradigma educacional 
anunciado no site do MEC para a EaD é: 

constituído pela substituição tecnológica e pela racionalidade 
instrumental, está inscrito na “flexibilização”, especialmente 
na precarização do trabalho docente, sendo coerente com 
a lógica do mercado: quanto maior a presença da tecnolo-
gia, menor a necessidade do trabalho humano. Em outras 
palavras, prevê cada vez menos professores e mais alunos, 

22 Para maiores informações sobre o ProInfo, visitar o endereço <http://portal.mec.
gov.br/index.php?Itemid=462&id=244&option=com_content&view=article>. 
Acesso em: 12/06/2012.

23 Fazemos essa afirmação com base em experiência pessoal como alunas do 
ensino fundamental. Assistimos, nos anos 90, ao recebimento de computadores 
na escola pública e à improvisação de uma sala para os mesmos: geralmente, 
a biblioteca da escola era dividida para abrigar os computadores até que fosse 
organizado um espaço adequado para eles. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=462&id=244&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=462&id=244&option=com_content&view=article
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sob a alegação de que o desempenho dos últimos depen-
de menos da formação dos primeiros e mais dos materiais 
utilizados. (BARRETO, 2004, p. 1189) 

A ideia corrente de que as novas tecnologias podem substituir o professor 
baseia-se muito mais em uma concepção instrucionista da educação do que 
em uma mudança de paradigma. Dentro de uma concepção instrucionista, o 
aluno pode ser concebido como uma tábula rasa em que os conhecimentos 
são depositados pelo professor (FREIRE, 1996), sendo ele, nesse caso, facil-
mente substituído por uma máquina. Pensando dessa forma, as tecnologias 
podem até substituir o professor, pois a relação é unidirecional, ou seja, um 
transmite o conhecimento para o outro. No entanto, no caso do contexto 
REDEFOR, podemos observar uma proposta articulada entre uso das TICs, 
do contexto da EaD, da valorização do papel do professor em contextos 
presenciais e a distância, buscando atender a necessidade de formação 
continuada de professores para o uso de tecnologias no ensino de línguas. 

Em relação à forma como o conhecimento é construído no contexto 
do curso REDEFOR, ela é baseada na relação entre professor-tutor, autor e 
especialista e professor-cursista, na negociação de sentidos em relação aos 
estudos correntes na área do ensino de línguas, às experiências dos pro-
fessores em sala de aula e à reflexão crítica sobre o papel das tecnologias 
como ferramentas e contextos para melhoria da qualidade do trabalho 
docente. Sendo assim, conforme argumentamos no item anterior, a atuação 
do professor-tutor, autor ou especialista, é de fundamental importância para 
auxiliar os cursistas a construírem conhecimento no contexto de cursos a 
distância. Essa relação evidencia a necessidade de os cursos de graduação 
integrarem disciplinas que coloquem o professor em formação inicial em 
contato com diferentes TICs e que o prepare não apenas para utilizar tec-
nologias em contextos de sala de aula, mas também para atuarem, como 
tutores, autores etc. em contextos de EaD. 

O artigo 2, parágrafo VI das DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais) sobre 
a organização curricular para o cursos de formação de professor, prevê “o 
uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, 
estratégias e materiais de apoio inovadores”. No entanto, salvas algumas 
exceções, as novas TICs não são incorporadas à educação, nem em nível 
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de formação de professores, nem em nível de educação básica de forma 
transformadora, uma vez que não há uma política de formação tecnológica 
de professores integrada ao currículo dos cursos de formação inicial, ou 
seja, as licenciaturas. O programa REDEFOR aparece nesse cenário como 
uma proposta para a formação continuada de professores de línguas, que 
considera as reais necessidades desses professores, ao possibilitar a eles um 
contexto propício para que o letramento digital ocorra, abrindo também 
novas perspectivas de campos de trabalho na EaD. 

Contrariamente ao discurso que supervaloriza a tecnologia na educa-
ção e subestima o papel do professor, a EaD envolve mudanças complexas 
nas relações pedagógicas e nos processos de aprendizagem, tornando 
o professor um agente fundamental para esse contexto. Peterson (2001 
apud BLAKELOCK; SMITH, 2006) afirma que a EaD tem impacto no papel 
dos professores, nas metas da educação e na aprendizagem do aluno. Mill 
(2009) também afirma que, em tempos de “cibercultura”, se faz necessária 
uma mudança na mentalidade de todos os envolvidos nos processos de 
ensino-aprendizagem. Por sua vez, Moran (2004), fazendo uma previsão 
sobre o futuro da educação, afirma que: 

A educação será mais complexa, porque cada vez sai mais do 
espaço físico da sala de aula para muitos espaços presenciais 
e virtuais; porque tende a modificar a figura do professor 
como centro da informação para que incorpore novos papéis 
como os de mediador, de facilitador, de gestor, de mobili-
zador. Desfocalizará o professor para incorporar o conceito 
de que todos aprendemos juntos, de que a inteligência é 
mais e mais coletiva, com múltiplas fontes de informação. 
(MORAN, 2004, s.p.)

Dessa forma, entendemos que a formação de professor deve contemplar 
diferentes contextos de ensino e aprendizagem, não se limitando à sala de 
aula, além de reconhecer que, conforme afirma Almeida (2003, p.201), “mu-
dar o meio pelo qual se desenvolve a educação significa mudar a própria 
educação”. Para que tal mudança se faça sensível, é necessária uma política 
de formação inicial e continuada que integre aos currículos dos cursos de 
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formação de professor disciplinas que contemplem o uso crítico e reflexivo 
de tecnologias, entendendo-as dentro de um quadro político, econômico 
e social de mudanças globais, e a formação para a EaD baseada em princí-
pios como autonomia24 e aprendizagem colaborativa, além de adequar, por 
exemplo, as condições e possibilidades de estágio e de trabalho do professor 
para o contexto a distância. 

Como tutoras do curso REDEFOR, observamos que as mudanças previstas 
por Moran (2004) já são claramente visíveis em nossa prática, ou seja, no tra-
balho de mediação que exercemos diariamente no contato com os cursistas 
e na relação com toda a equipe REDEFOR, uma vez que nosso trabalho não 
é individual, mas coletivo e colaborativo. Além disso, podemos mencionar, 
de forma geral, que o contato com nossos cursistas revela também seus 
anseios em integrar diferentes TICs em suas práticas em sala de aula e suas 
superações diárias ao explorarem os desafios de um curso a distância, já 
que para muitos professores, esse é o primeiro contato mais intenso com as 
tecnologias e com a dinâmica de um curso semipresencial. As questões até 
aqui apresentadas apontam para as transformações e exigências no papel 
do professor, tanto em contexto online quanto em contexto presencial de-
sencadeadas pelo advento das TICs. Sendo assim, a continuidade do projeto 
REDEFOR, é um avanço em termos de formação continuada de professores, 
no entanto, ainda é necessária uma maior integração do uso TICs, e reflexão 
sobre as transformações na educação desencadeadas por elas, em cursos 
de graduação, possibilitando assim o letramento digital do professor. 

Considerações finais

Ao tratarmos, neste artigo, primeiramente dos AVAs como um novo con-
texto de atuação do professor, tivemos como objetivo caracterizá-lo para, a 
partir deste ponto, discutirmos, de acordo com os autores citados, questões 
relacionadas aos novos papeis para o professor e as novas demandas para 

24 O conceito de autonomia tem sido bastante utilizado atualmente em pesquisas 
de formação de professor de línguas. Para uma melhor compreensão desse 
conceito, ver Paiva (2006).
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a formação inicial e continuada de professores para o uso de TICs em sala 
de aula e para a atuação no contexto da EaD. 

Conforme Cysneiros (1999), a presença de equipamentos tecnológicos 
na sala de aula de escolas brasileiras tem sido caracterizada pelo o que ele 
chama de “inovação conservadora”. Essa prática implica a utilização de di-
ferentes tecnologias durante uma aula, mas baseando-se em metodologias 
tradicionais que continuam priorizando a transmissão de conhecimento em 
detrimento da interação. Buscamos, por meio deste artigo, refletir como a 
formação para a EaD e para o uso de tecnologias em sala de aula deve ser 
embasada em uma mudança de paradigma educacional, o que leva a uma 
alteração no papel do professor, nas relações pedagógicas e na estrutura 
do contexto de trabalho. 

Levando em consideração esse cenário de mudanças, acreditamos que 
as licenciaturas, presenciais ou a distância, devem ser contempladas com 
disciplinas integradas à temática da tecnologia, no que se refere a contextos 
de prática, tecnologia em sala de aula, questões trabalhistas, mudança de 
paradigmas educacionais e as relações entre professor e aluno. No caso de 
cursos de formação continuada, a partir de nossa experiência com o REDE-
FOR, acreditamos que as tecnologias devem ser cada vez mais utilizadas 
como meio para promover o desenvolvimento de professores, intercâmbio 
e construção de redes de aprendizagem. 

Nos limites do que foi discutido nesse trabalho, o contexto REDEFOR 
assume um papel importante para a promoção da formação continuada 
dos professores de língua inglesa da rede pública ao possibilitar o contato 
com as TICs e a reflexão sobre o seu uso em sala de aula, considerando 
suas experiências, dificuldades e necessidades. Além disso, nesse contexto, 
observamos na prática as novas demandas de nossa função como tutoras 
online, o que nos chamou a atenção, então, para a importância da formação 
inicial e continuada para o uso de contextos virtuais na educação. 
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A heterogeneidade da escrita em textos 
produzidos por professores em curso de 

ensino a Distância (eaD)

Lívia Maria Turra Bassetto25

Micheli Gomes de Souza26

RESUMO: O presente artigo tem o intuito de discutir a questão da hete-
rogeneidade da escrita por meio de textos acadêmicos produzidos por 
professores do Estado de São Paulo em um curso de especialização a 
distância, do projeto Redefor. Para isso, foram selecionados alguns frag-
mentos de textos que evidenciem a relação entre escrita e prosódia e 
entre escrita e oralidade. Para a análise, serão considerados os conceitos 
de heterogeneidade da escrita, de Corrêa (2001; 2004), e de fonologia 
prosódica – como os processos de hipossegmentação e hipercorreção –, 
tomando por base teórica Nespor & Vogel (1986) e Bortoni-Ricardo (2004). 
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PALAVRAS-CHAVE: heterogeneidade da escrita; fonologia prosódica; textos 
acadêmicos.

Introdução

Há um grande interesse por parte dos estudiosos da linguagem a respeito 
de questões relacionadas ao processo de escrita, sejam elas em relação à 
aquisição da escrita, quanto à ligação entre escrita e fonologia, como Abaurre 
(1990; 1991), Chacon (2004;2005;2006) e Corrêa (2004).

Entre os muitos estudos desenvolvidos na área, há, geralmente, um maior 
enfoque para a escrita de crianças, principalmente em fase de construção 
da escrita, ou em adultos em processo de alfabetização, como ocorre na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

O fato de, mais comumente, o foco estar voltado para fases de constru-
ção da escrita, tanto por crianças como por adultos, deve-se à questão de 
haver, nesse período, maiores indícios da relação existente entre escrita e a 
fonologia prosódica, já que a forte presença do que, mais convencionalmente, 
são chamados “erros” de ortografia marca essa relação de forma mais clara. 

Entretanto, neste trabalho, tem-se a intenção de demonstrar como 
a heterogeneidade da escrita pode ser constatada também em textos 
acadêmicos produzidos por professores em um curso de especialização a 
distância (EaD) para professores do Estado de São Paulo, o projeto REDE-
FOR – Rede São Paulo de Formação Docente. Esse projeto é fruto de uma 
parceria entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) e as 
três maiores universidades públicas do estado – Universidade de São Paulo 
(USP), Universidade Estadual Paulista (UNESP) e Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP).

Com isso, pretende-se apontar alguns “erros” cometidos pelos profes-
sores, destacando, como motivo, a sua relação com a fonologia prosódica 
e a ligação entre oralidade e escrita. 

Para isso, na primeira parte (Fundamentação Teórica), destacar-se-á 
como embasamento teórico o conceito de heterogeneidade da escrita, 
elaborado por Corrêa (2001; 2004), e de fonologia prosódica. Na sequência, 
em Material de Análise, apresentar-se-á o corpus a ser analisado, para, então, 
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em Análise do corpus, introduzir os fragmentos selecionados e realizar-se 
sua respectiva análise. Em Considerações Finais, pretende-se refletir sobre 
a motivação fonológica e sobre a relação entre oralidade e escrita para/ na 
a presença do que, ortograficamente, são considerados “erros” nos textos 
acadêmicos desses cursistas de pós-graduação. 

Fundamentação teórica

É sabido que o ponto de partida para os estudos linguísticos recai so-
bre os estudos realizados por Saussure (2000), de grande relevância até a 
contemporaneidade.

Visando a alcançar a cientificidade da Linguística, sempre posta em 
questão por pesquisadores de outras áreas, Saussure (idem), ao selecionar o 
objeto de seus estudos sobre a linguagem, toma a língua como tal. Para isso, 
ao realizar essa seleção, Saussure exclui tudo o que possa haver de particular 
na linguagem, já que sua concepção de língua é de um sistema supra-indivi-
dual, formado por signos arbitrários, constituídos por duas faces – conceito 
e imagem acústica – unidas por convenção social. Desse modo, Saussure 
deixa de lado nos seus estudos a fala, vista como individual, dependente 
da vontade e da inteligência do indivíduo, assistemática e ocasional, o que 
faz com que seja marginalizada nesse momento dos estudos linguísticos.

Para ele, o único objeto suscetível de uma definição autônoma é a língua, 
cujo conceito está ligado à sua teoria do valor linguístico, para a qual a língua 
é um sistema de valores puros, diferenciais e relacionais, independentemente 
de uma relação com a “coisa” ou o objeto de mundo. Já a fala, para o autor, 
era considerada como um ato individual e sujeito a fatores externos que, 
segundo Saussure, não eram passíveis de análise, sendo, portanto, excluída 
dos estudos linguísticos.

Diante dessa dicotomia saussureana entre língua e fala, muitos estudos 
realizados na área da Linguística, durante muito tempo, tomaram, como 
foco, a língua como estrutura. 

Entretanto, com o desenvolvimento de diversas pesquisas relacionadas 
à linguagem, pôde-se notar uma mudança de perspectiva que fez com 
que a estrutura deixasse de ser única e exclusivamente o foco das pesquisas 
linguísticas, destacando-se também o uso da linguagem em diferentes situ-
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ações e em diferentes modalidades de seu uso, como se observa em Neves 
(2000) e demais estudos funcionalistas, pragmáticos e textual-discursivos. 

Consequentemente, há uma mudança de concepção a respeito da fala, 
que passa a integrar também os estudos na área, surgindo, assim, teorias 
voltadas para os textos, não só escritos, mas também orais, como é o caso, 
por exemplo, da Análise da Conversação. 

Apesar desse avanço, ainda há, nos trabalhos desenvolvidos na área, 
aqueles que colocam oralidade e escrita como dicotômicas e, consequente-
mente, com características próprias, sendo apontada uma como mais formal 
do que a outra, mais espontânea, etc, levando-se em consideração a noção 
de pureza27 estabelecida a partir da norma culta da língua.

Em estudos contemporâneos, Marcuschi (2000) buscou demonstrar 
certa aproximação entre essas modalidades de uso da linguagem, marcando 
num continuum tipológico, a relação entre fala e escrita. Tentando não as 
considerar dicotômicas, o autor passou a ver escrita e fala como atividades 
interativas e complementares no contexto das práticas sociais e culturais. 

Essas duas modalidades, no ponto de vista de Marcuschi (2000), eram 
analisadas como duas práticas discursivas cujas diferenças e semelhanças se 
dão ao longo de um continuum tipológico, cujas extremidades são marcadas, 
de um lado, por maior formalidade e, do outro, por maior informalidade. Mas 
vale lembrar também que, para o autor, esse maior grau de formalidade ou 
informalidade está relacionado à grande importância atribuída para o con-
texto de uso da linguagem, que leva a um uso mais formal ou mais informal, 
independentemente de se ter um texto oral ou escrito. 

27 A noção de pureza linguística está ligada à concepção tradicional de lingua-
gem presente nas gramáticas normativas, que, numa visão preconceituosa, 
consideram “erro” qualquer uso linguístico que não siga as normas do padrão 
culto da língua. Com isso, fixou-se a ideia de que a modalidade escrita teria 
que seguir mais rigorosamente as normas da língua culta, enquanto que, na 
modalidade oral, considerada mais informal, era mais aceito e frequente o uso 
de “desvios” gramaticais. Portanto, durante muito tempo, criou-se, principal-
mente na escola, um abismo entre as duas modalidades, passando a ser a fala 
vista como informal e espontânea e a escrita, como formal, rigorosa às normas 
gramaticais, modalidade de prestígio e, logo, meta a ser atingida. 
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Entretanto, considera-se que, apesar de Marcuschi (idem) almejar uma 
visão não dicotômica entre fala e escrita, mesmo sem querer, acaba por 
colocá-las em oposição, de modo que, dependendo da situação de uso, 
haja a predominância de particularidades de uma sobre a outra. 

Combatendo essa visão dicotômica entre fala e escrita, com uma con-
cepção diferente, Corrêa (2001) tem como proposta “oferecer elementos que 
contribuam para uma mudança na maneira de entender a relação entre o 
oral e o escrito na produção de textos” (2001, p. 135-136), deixando de lado 
a ênfase maior no produto, para destacar o processo de textualização, am-
pliando, até mesmo, a concepção de letramento.

A questão do letramento tem sido discutida em diferentes áreas de co-
nhecimento, como a Educação, a Linguística, a Antropologia, entre outras, 
sempre se destacando a oposição entre alfabetização e letramento, já que 
ser letrado envolve mais do que conhecimento estrutural da língua; envolve 
o uso apropriado da linguagem em diferentes práticas sociais. 

A respeito do conceito de letramento, Corrêa (2001), em “Letramento e 
Heterogeneidade da escrita no ensino de português”, critica a concepção 
restrita de letramento, para a qual este “designa a condição do indivíduo 
que exerce, direta ou indiretamente, práticas de leitura e escrita” (p. 137). Tal 
visão, considerada pelo autor como restrita, enfatiza a noção de escrita e 
leitura como essenciais para que o indivíduo seja considerado letrado, isto é, 
nessa perspectiva, tem-se ressaltado ainda a ideia de supremacia da escrita 
sobre a oralidade.

Ampliando-se essa concepção, para Corrêa, “letramento liga-se ao caráter 
escritural de certas práticas, presente mesmo em comunidades classificadas 
como de oralidade primária (aquelas que não tiveram contato algum com 
a escritura tal qual a conhecemos)” (2001, p. 137), ou seja, nesse ponto de 
vista, saber utilizar a linguagem adequadamente em diferentes situações é 
o essencial, sejam essas práticas orais ou escritas.

Assim, o autor passa a considerar as práticas orais, além das práticas 
escritas – tão comumente enfatizadas na sociedade –, demonstrando a 
relação existente entre elas, de modo que os textos orais e escritos sejam 
apresentados como heterogêneos, já que ambos trazem “interferências” um 
do outro, ou seja, as duas modalidades influenciam-se mutuamente. 
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Desse modo, o autor relega a condição de letrado apenas àqueles que 
produzem textos escritos, visto que, de acordo com Corrêa (2001), não 
existiriam iletrados no mundo, pois, para o autor, devem ser valorizadas 
todas as práticas do sujeito, inclusive as orais (principalmente porque estas 
antecedem, historicamente, às práticas escritas).

A partir dessa ideia, o autor propõe a heterogeneidade como constitutiva 
da escrita, contrariando a concepção de pureza desta – por tanto tempo 
perpetuada nos estudos linguísticos – ao demonstrar as relações existentes 
entre oralidade e escrita.

Com isso, o autor deixa de lado a concepção de texto como produto 
realizado a partir de uma escrita idealizada, para conceber o texto como 
processo que envolve tanto as práticas orais quanto as escritas. 

Segundo Corrêa (2001), há uma:

redefinição do que seja um bom texto, para cujo julgamento 
deveriam contar novos critérios – como a diversidade dos 
usuários, a diversidade estrutural (e em termos de gênero) 
dos próprios textos e a diversidade de seus fins –, muito 
diferentes daquele critério obtido a partir de um ideal de 
pureza escrita. (CORRÊA, 2001, p. 164),

Em síntese, com a ampliação da concepção de texto, com base na con-
cepção de letramento, tem-se um estudo que destaca as diferentes práticas 
sociais nas quais os sujeitos estão envolvidos, demonstrando, assim, o valor 
da oralidade na sociedade em consonância ao valor da escrita, sem uma 
prática excluir a outra. 

A partir dessa substituição da ideia de pureza na escrita pela noção de 
heterogeneidade da escrita, é que se pretende analisar os fragmentos de 
textos acadêmicos produzidos pelos professores do Estado de São Paulo, 
enfatizando as marcas das práticas orais deixadas nos textos escritos pelo 
sujeito escrevente. 

Entre as marcas a serem discutidas, serão enfatizadas aquelas que mantêm 
relação com a fonologia prosódica da língua e as convenções ortográficas 
do português brasileiro, pois, para Corrêa (2004), há uma prosódia presente 
na circulação do escrevente pela imagem que ele faz da gênese da escrita. 
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A respeito da prosódia, diz o autor:

a prosódia só aparece na escrita por meio da articulação com 
outros planos, por exemplo, o próprio léxico ou [...] a sintaxe. 
Na maior parte das vezes, a leitura do texto escrito é feita 
pela imposição – em voz alta ou não – de uma prosódia. 
[...] a prosódia não é exclusiva dos enunciados falados por 
dois sentidos: por um lado, ela é, em geral, uma exigência 
da leitura e vem, em parte, assinalada pela pontuação; por 
outro, ela é recuperável [...] em diferentes pistas linguísticas 
que os escreventes deixam em seus enunciados escritos. 
Portanto, embora não seja passível de uma representação 
segmental, é, pela articulação com outras dimensões da 
linguagem, recuperável nos enunciados escritos. (CORRÊA, 
2004, p.116)

Assim, a concepção de fonologia prosódica, abordada neste artigo, tem 
por base Nespor e Vogel (1986), que a considera como uma teoria amparada 
na relação entre a estrutura fonológica e a dos demais componentes grama-
ticais, podendo ocorrer divergências ou convergências entre as estruturas. 
Está também relacionada ao modo como o fluxo da fala é organizado em 
unidades fonológicas.

Nespor e Vogel (idem), com seu estudo sobre Fonologia Prosódica, con-
seguiram esclarecer a importância dos traços prosódicos no funcionamento 
das línguas, reconhecendo que esses traços agrupam os segmentos nos 
níveis fonológico, morfológico, sintático e semântico.

A partir dessas informações, pode-se recuperar, portanto, a relação entre 
prosódia e escrita, pois, embora fala e escrita sejam diferentes sistemas se-
mióticos, ambos os modos de manifestação da língua se relacionam a todo 
o momento, fazendo com que, muitas vezes, o escrevente deixe marcas de 
sua oralidade em seus textos escritos. 

Segundo Corrêa (2004), há três modos de reconhecimento da hetero-
geneidade da escrita, entre eles estão os aspectos da representação gráfica, 
já que, “no processo de escrita, o escrevente oscila entre a representação 
dos sons que produz em sua variedade linguística falada e a convenção 
ortográfica que a escola ensina” (p. 150). É, portanto, com base na represen-
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tação gráfica, que a análise dos dados buscará demonstrar a relação entre 
oralidade e escrita.

Material de análise

Para desenvolvimento deste trabalho, tomar-se-ão, como material de 
análise, alguns fragmentos de textos escritos por professores de língua inglesa 
do Estado de São Paulo, cursistas do projeto Redefor. Tais textos foram produ-
zidos como atividades de um curso de especialização a distância, oferecido 
gratuitamente aos professores, numa parceria entre a SEE-SP e a UNESP.

Vale ressaltar que, por se tratar de um curso de pós-graduação lato sensu, 
almejava-se desses professores a produção de textos acadêmicos, portanto, 
produzidos numa linguagem formal. Com isso, acreditava-se, inicialmente, 
num “apagamento” de marcas da oralidade em tais textos, principalmente 
por serem os escreventes professores de língua estrangeira e, consequen-
temente, graduados em Letras. 

Embora esses textos sejam produzidos no computador, o que poderia 
levar ao uso de ferramentas de autocorreção que “apagariam” tais marcas, de 
acordo com o que pode ser observado nos dados, isso nem sempre ocorre. 
Em alguns casos, os textos são publicados em Word ou na própria plataforma 
do curso (que não contém a ferramenta de autocorreção). 

Análise do corpus

Conforme apresentado anteriormente, Corrêa (2001; 2004), em suas obras, 
ampliando a noção de letramento, demonstra a heterogeneidade da escrita 
a partir da presença de fatos linguísticos da fala na escrita, aludindo à relação 
entre o oral e o escrito, como práticas próximas uma da outra. Com isso, há 
uma negação da perspectiva de pureza linguística. 

Neste artigo, pretende-se demonstrar como a fonologia prosódica e os 
processos de hipossegmentação e hipercorreção acabam por influenciar 
a escrita de alguns professores, cujas marcas são consideradas convencio-
nalmente como “erros” gramaticais, quando levadas em conta as regras 
ortográficas vigentes no português brasileiro.
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Nos textos apresentados pelos professores, em curso de formação, 
percebe-se que, em alguns momentos, eles deixam marcas da fonologia 
em sua grafia, embora se exigisse o contrário, justamente por serem eles 
professores da área das linguagens e por se tratar de textos acadêmicos 
produzidos em nível de pós-graduação.

Para dar início à análise proposta, são apresentados, a seguir, alguns 
fragmentos, sem nenhuma alteração, retirados de textos produzidos por 
esses cursistas em situação de avaliação:

1. Tempos atrás, resolvi apenas utilizar a oralidade para o 
desenvolvimento da língua inglesa. O sucesso foi muito 
bom, mas quando solicitei que produzissem um dialogo 
por escrito, foi um desastre, porque escrevinham como 
falavam. [grifo nosso]

2. Apesar de traduções não solicitadas, frequentimente. 
[grifo nosso]

3. Em relação a prática pedagógica ,minha aprendizagem 
em sala de aula deve garantir ao aluno seu ingajamento 
discursivo e seu envolvimento com os processos sociais 
significativos. [grifo nosso]

4. Ao se pensar em levar osalunos para trabalhar na internete 
é meio diícil pois não ha espaço e suporte humanopara 
isto. [grifo nosso]

5. Ao falar sobre analfabetismo, vemos que analfabeto não 
é aquele que não escrever oseu nome e sim escrever um 
bilhete que seria a maneira tradicional de se escever .Hoje 
usamos o computador para enviar um e-mail,E,olha que 
agente ainda sofre... [grifo nosso] 

6. Com esse tipo de tarefa, os estudantes não iriam pre-
ocupar em traduzir palavra por palavra para entender 
o texto. Eles iriam aprender de uma forma prazeirosa e 
assimilariam o conteúdo. [grifo nosso]

Esses fragmentos apresentam alguns deslizes em relação à ortografia 
do português brasileiro. No entanto, o objetivo, neste trabalho, não é de 
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criticar tais “erros”, mas apenas discutir como há influência da oralidade na 
escrita mesmo na produção textual de adultos em contextos que exigiriam o 
“apagamento” dessas marcas, como é o caso de um curso de pós-graduação 
lato sensu. 

A respeito desses deslizes ortográficos, vale ressaltar que eles poderiam 
ser considerados inadequados ao contexto de produção de textos acadêmi-
cos, devido ao fato de os textos serem produzidos por professores/ cursistas, 
destinados a outros professores avaliadores, em situação de avaliação de 
textos acadêmicos. Desse modo, esperar-se-ia, convencionalmente, por 
parte de alguns cursistas28, um maior grau de formalidade nos textos, pois 
estão envolvidos, nesse processo de textualização: a imagem de sujeitos 
escolarizados – e, principalmente, educadores na área da linguagem –, tanto 
na produção quanto na recepção dos textos; a imagem de um curso de 
pós-graduação; e a concepção de textos acadêmicos. 

Entretanto, acredita-se que esses “deslizes” possam ocorrer por uma 
possível imagem construída culturalmente sobre o uso da linguagem virtual, 
uma vez que, sendo um curso on-line, os cursistas podem ter se envolvido 
com o suporte, deixando-se levar pela informalidade de outros gêneros 
discursivos presentes no ambiente virtual. Outra hipótese pode ser a falta de 
familiaridade de alguns cursistas/ professores com os gêneros acadêmicos.

Levando em consideração as diferentes razões que podem levar à 
ocorrência desses “deslizes”, deve-se ressaltar a importância do contexto e 
do suporte para o processo de textualização, pois, nesse caso, embora se 
tenha um ambiente virtual como suporte, este é uma plataforma de ensino 
a distância, utilizado para a educação, contexto este que requer maior for-
malidade, principalmente, porque, no caso do curso Redefor, as produções 
textuais exigidas com frequência são dissertativas e do gênero acadêmico. 

Além disso, sabe-se que o plano ortográfico da língua tem fortes relações 
com o plano fonológico, o que leva à compreensão das marcas deixadas 
pelos sujeitos escreventes nessa situação. Todavia, não se esperariam desses 
cursistas – professores – tais deslizes, já que há uma força institucional da 

28 É preciso ressaltar que tais “desvios” não se fazem presentes em textos de todos 
os cursistas, mas apenas em uma parcela, relativamente, significativa. 
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escola que, geralmente, já deveria estar presente, com base na convenção 
social, na textualização desses educadores. 

Porém, vale ressaltar também que escrita não deve ser confundida com 
ortografia, pois esta está muito mais ligada às regras institucionalizadas 
numa língua, enquanto aquela envolve as práticas sociais e devem ser le-
vados em consideração: o enunciador, o interlocutor a quem a enunciação 
é direcionada – e os lugares discursivos que ambos ocupam –, o contexto 
de produção, entre outros fatores.

Diante desse fato, como esses textos seriam direcionados a um avaliador 
em um curso de pós-graduação lato sensu e produzidos por professores 
da área de Letras, esperava-se a predominância das regras ortográficas na 
escrita desses textos.

No entanto, é preciso destacar que as marcas deixadas pelos sujeitos 
evidenciam um conhecimento por parte deles da relação entre fonologia e 
escrita, de modo que a pronúncia de algumas palavras acaba por influenciar 
na grafia das mesmas, sendo elas consideradas “erros” em relação à ortografia 
da língua portuguesa. 

No exemplo 1, o verbo “escrevinham”, considerado adequado se consi-
derado o português de Portugal, deve ter como motivação a fala do sujeito 
escrevente que, provavelmente, deve se valer do verbo “escrevinhar” em 
vez de “escrever” em situações cotidianas. Tal marca de subjetividade traz 
características da variação empregada pelo sujeito. 

Pode-se considerar motivação também para essa ocorrência a nasalização 
de “am” (em “escreviam”) e “nham” (em “escrevinham”), que, sonoramente 
próximas, podem ter confundido o escrevente. 

Nos exemplos 2 e 3, a pronúncia, bastante comum na oralidade do portu-
guês brasileiro, da letra “e” como fonema /i/, tanto em “frequentimente” (em 
vez de “frequentemente”) como em “ingajamento” (em vez de “engajamen-
to”), é o motivo para que ocorra esse “deslize” gramatical. Tal confusão entre 
os sons de “e” e “i” se dá, principalmente porque é comum, no português 
brasileiro, que ocorra a neutralização da vocal “e” em posição fraca, como 
ocorre nas palavras destacadas. Consequentemente, como reflexo da fala, 
o escrevente transfere essa neutralização também para a escrita, trocando 
o “e” pelo “i” em posição fraca. Vale ressaltar que, em “frequentimente”, há 
também a força da convenção ortográfica que faz com que o “e” da última 
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sílaba, também em posição fraca e comumente neutralizado na fala, seja 
escrito como “e” mesmo.

No exemplo 4, a fonologia acaba também por motivar o acréscimo da 
letra “e” à palavra estrangeira “internet”. Em casos como esse, se a consoan-
te “t” aparecesse no meio da palavra, seria mais provável a inserção do “i”, 
como se pode encontrar em casos como “opição” ou “opitar”, por exemplo. 
Como, nesse caso, a consoante aparece no final, é acrescentada a letra “e”, 
pois, provavelmente, esse sujeito escrevente tem a consciência de que, mais 
comumente, as palavras são terminadas com consoante + vogal “e” (e não 
“i”, embora possa ocorrer) e são muitas vezes pronunciadas como /i/ . Diante 
disso, pode-se dizer que houve o que se denomina hipercorreção.

Segundo Bortoni-Ricardo (2004, p. 28), denomina-se “hipercorreção ou 
ultracorreção o fenômeno que decorre de uma hipótese errada que o falante 
realiza num esforço para ajustar-se à norma padrão. Ao tentar ajustar-se à 
norma, acaba por cometer um erro”. Em outras palavras, a hipercorreção é a 
busca excessiva de adequar a linguagem à norma padrão. Tal excesso acaba 
por levar o sujeito a cometer “deslizes”. 

Vale ressaltar que, no exemplo 4, assim como no 5, há casos em que as 
palavras (como: “osalunos”, “humanopara” e “oseu”) são escritas sem o espaço 
necessário. No entanto, não serão consideradas, neste artigo, como hipos-
segmentação, por se acreditar que tais deslizes possam ser cometidos por 
alguma falha de digitação e não por dificuldades de segmentação da palavra.

A respeito do conceito de hipossegmentação, é necessário destacar que 
esse é um “erro” cometido, quando, ao escrever palavras ou frases, o sujeito 
escrevente não insere os espaços entre palavras existentes, de acordo com 
as normas que regem o sistema da escrita. 

Em relação ao termo destacado no exemplo 5 – “agente” –, considera-
-se já um caso de hipossegmentação, visto que é muito comum a confusão 
entre “a gente” e “agente”, já que ambas as formas são existentes na língua 
portuguesa do Brasil, embora cada uma tenha significados diferentes. Nes-
se caso, a forma utilizada – “agente” – está no lugar de “a gente” – forma 
coloquial para “nós”. Essa confusão deve ter ocorrido justamente por haver 
apenas diferença na grafia e não na pronúncia. Portanto, esse tipo de seg-
mentação decorre de hipóteses elaboradas pelo escrevente de que essa 
seria apenas uma única palavra. 
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A respeito do uso da expressão “a gente”, em vez de “nós”, vale destacar 
que tal fato também pode ser visto como uma marca da relação entre ora-
lidade e escrita, uma vez que é uma expressão empregada comumente na 
fala, em situações informais, sendo, em textos escritos formais – como no 
caso de textos acadêmicos –, substituída pelo pronome pessoal reto “nós”. 
Nesse caso, a oralidade estaria marcada pela seleção lexical efetuada pelo 
sujeito escrevente. 

Além disso, a frase “E, olha que agente ainda sofre...” demonstra a forte 
influência da oralidade na escrita, tanto pela prosódia, marcada pelo uso das 
reticências no final da frase, quando pela expressão coloquial “olha”. No caso 
das reticências, elas marcam um prolongamento na pronúncia da palavra 
“sofre”, o que promove uma atribuição de sentido de intensificação do sofrer. 

Já no exemplo 6, há um caso de hipercorreção, em “prazeirosa”, em vez 
de “prazerosa”. Tal processo pode ser explicado por se ter, na fala, geralmente, 
o apagamento do “i” em ditongos decrescentes, como em: cadeira (pro-
nunciado, comumente /kadera/); madeira (pronunciado como /madera/). 

Diante dessa constatação por parte do escrevente, ele subentende-se 
que a pronúncia de “prazerosa” como /prazerOza/ deve seguir a mesma 
regra das demais palavras com ditongo, ou seja, a não pronúncia do “i”. As-
sim, adiciona à palavra, na escrita, o “i”, resultando na grafia de “prazeirosa”. 

Com base nos exemplos selecionados e analisados, mesmo que breve-
mente, pretendia-se demonstrar como a heterogeneidade da escrita pode 
ser apresentada não só na escrita de crianças e/ ou em adultos em fase de 
alfabetização, mas também em escrita de adultos já alfabetizados e em ní-
vel de pós-graduação, uma vez que, de acordo com Corrêa (2001, p. 142), o 
próprio ato de escrever é sempre produto do trânsito do sujeito escrevente 
por práticas sociais orais/ faladas e letradas/ escritas. 

Assim, buscou-se corroborar o conceito de heterogeneidade constitutiva 
da escrita que leva à necessária exclusão do conceito de pureza linguística e, 
consequentemente, à eliminação do preconceito acerca das interferências 
da fala na escrita e vice-versa. 
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Considerações finais

A partir dos conceitos de fonologia prosódica, hipossegmentação e 
hipercorreção, buscou-se mostrar, nesse artigo, a forte relação estabelecida 
entre escrita e oralidade a partir de textos acadêmicos produzidos por pro-
fessores em curso de ensino a distância, reforçando-se, assim, o conceito de 
heterogeneidade da escrita com base em Corrêa (2001; 2004).

Com este breve estudo, foi possível observar que as relações entre 
oralidade e escrita podem ser encontradas também em textos acadêmicos 
produzidos por sujeitos considerados alfabetizados e possuidores de diploma 
de ensino superior. 

Com isso, percebe-se, fortemente, a concepção de heterogeneidade da 
escrita, elaborada por Corrêa em seus estudos sobre a construção da escrita 
e sua ligação com a oralidade.

A partir dos exemplos selecionados e da breve análise realizada, pode-se 
notar como a representação gráfica empregada pelos escreventes denota o 
conhecimento deles em relação à prosódia da língua e, inclusive, a algumas 
normas ortográficas vigentes no português brasileiro. 

Além disso, demonstra-se que, apesar de acreditar que a figura do pro-
fessor esteja mais comumente acostumada com as normas ortográficas e 
que sua escrita tenha mais “apagamento” das marcas de oralidade – o que 
se é esperado, em contextos formais –, não é o que ocorre nesses casos es-
pecíficos. Desse modo, parece que o fato de estar envolvido num ambiente 
em que se predomina a institucionalização da escrita ainda não é suficiente 
para que não encontremos resquícios da prosódia da língua na escrita. 

É preciso ressaltar que todas as escolhas realizadas por esses sujeitos escre-
ventes não são aleatórias, mas, motivadas pelas práticas orais de seu cotidiano 
e pela maior predominância da prática oral sobre a escrita na vida deles.

Por meio dessas considerações, espera-se ter explorado bem a ideia 
defendida por Corrêa (2001; 2004) de que a presença do falado no escrito 
não registra apenas a relação entre suas tecnologias, mas a relação entre 
dois modos de enunciação que se constituem mutuamente. Assim, segundo 
palavras do próprio autor, “a consideração desse modo heterogêneo pode 
ser útil como uma contraposição ao preconceito comum com que se tomam 
as produções escritas consideradas como menos integradas a um padrão 
tido como legítimo” (CORRÊA, 2004, p. 86).
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As narrativas dos diários de bordo em um 
ambiente de eaD: uma análise focando a 

alteridade e a resistência no discurso

Frederico Helou Doca de ANDRADE29
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reSUMo

O propósito deste estudo é analisar as narrativas dos diários de bordo, 
em um curso de especialização, lato sensu, destinado aos professores 
de Língua Inglesa da rede pública estadual do estado de São Paulo. Tal 
curso faz parte do Programa Redefor (Rede São Paulo de Formação Do-
cente), oferecido para os professores, gratuitamente, pela Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo. O curso de inglês, que será abordado 
neste estudo, utiliza a plataforma TelEduc para sua viabilização e uma 
das ferramentas que compõem o Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) do curso são os diários de bordo, nos quais os pós-graduandos 
interagem sobre textos lidos e suas próprias experiências profissionais. O 
diário de bordo, como o nome já sugere, é um recurso que possibilita o 
registro diário das reflexões do aluno sobre o processo de aprendizagem 
em andamento. Em tal espaço, podem ser registradas opiniões, dúvidas, 
dificuldades, situações vividas, impressões sobre o conteúdo e disciplinas 
do curso, etc. A criação desse espaço de reflexão em um ambiente de 

29 Mestre em Letras pelo Programa de Pós-graduação da UNESP/Assis; Orientador 
educacional on-line do Curso de Especialização em Língua Inglesa – Redefor/
UNESP/SEE-SP. 

30 Doutora em Letras pelo Programa de Pós-graduação da UNESP/Assis. Docente 
da Universidade de Marília – UNIMAR/SP. Orientadora educacional on-line do 
Curso de Especialização em Língua Inglesa – Redefor/UNESP/SEE-SP.
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EAD (Ensino a Distância) é de fundamental importância, já que o contato 
presencial contínuo em que o tutor registra possíveis insatisfações, ou a 
não compreensão de determinados aspectos do curso inexiste. O registro 
dessas reflexões no diário de bordo servirá como um feedback do aluno 
e deve ser analisado de forma cuidadosa e global pelo tutor/coordena-
dor, a fim de que sejam compreendidas as dificuldades e insatisfações 
do grupo e que possíveis mudanças na diretiva do curso possam ser 
instituídas. Nossa pesquisa foca questões relacionadas à alteridade e à 
resistência no discurso, encontradas nas narrativas de tais diários. Para 
tanto, embasaremos nossas análises com os pressupostos teóricos de 
Vygotsky, Homi Bhabha, Bakhtin, Pêcheux, entre outros.

Palavras-chave: narrativas; diário de bordo; alteridade; resistência; discurso; 
Redefor – ambiente de EaD.

Introdução

Cientes da necessidade de proporcionar ao professor da rede pública 
estadual uma formação continuada, a parceria entre a Secretaria de Educa-
ção do Estado de São Paulo e as universidades USP, UNESP e UNICAMP se 
concretizou por meio do Programa Redefor (Rede São Paulo de Formação 
Docente).

Nossa experiência como tutores nesse processo foi de grande valia. Cre-
mos que mais aprendemos do que mediamos, visto que o papel do tutor 
representa interação, motivação; e, muitas vezes, colaboramos para que a 
superação das dificuldades dos cursistas fosse efetivada.

Assim, a tutoria pode ser entendida como uma ação orientadora global, 
chave para articular e mediar o processo de ensino/aprendizagem. O sis-
tema tutorial compreende, desta forma, um conjunto de ações educativas 
que contribuem para desenvolver e potencializar as capacidades básicas 
dos alunos, orientando-os a obterem crescimento intelectual e autonomia, 
e para ajudá-los a tomar decisões em vista de seus desempenhos e suas 
circunstâncias de participação como aluno.

Dessa forma, nessa comunhão entre tutor/cursista, optamos por anali-
sar os diários de bordo, pois como o nome sugere, trata-se de um espaço 
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reservado para que cada aluno possa registrar suas experiências ao longo 
de sua jornada como participante do curso: sucessos, dificuldades, dúvidas, 
anseios visando proporcionar meios que desencadeiem um processo re-
flexivo a respeito de sua aprendizagem. As anotações pessoais podem ser 
compartilhadas ou não com os demais. Em caso positivo, podem ser lidas 
e/ou comentadas por outras pessoas, servindo, também, como um meio 
de comunicação a mais. 

Nelly Moulin (2002) aborda o portfólio e o diário de bordo como uma 
ferramenta única. Em nosso estudo consideramos os dois separadamente 
principalmente pelo aspecto do compartilhamento, já que o portfólio deve ser 
totalmente compartilhado, enquanto que, o compartilhamento do diário de 
bordo, embora deva ser incentivado, pode ser parcial. Ou seja, parte do diário 
de bordo pode não ser compartilhada, ou pode ser compartilhado apenas 
com os tutores ou parte do grupo. Frisamos que na sala que tutoramos e 
dela trazemos para este artigo nossa experiência, os cursistas optaram por 
compartilhar essa ferramenta apenas com o tutor.

Nessa busca por uma formação continuada e a modernidade que os 
cursos via AVA nos traz, ressaltamos que os modelos de Educação a Distância 
(EaD) vêm evoluindo com relação aos recursos educacionais, performance 
docente e discente no que se refere à necessidade de selecionar informa-
ções e transformá-las em conhecimento. O aprimoramento tecnológico 
como consequência das transformações sociais, culturais e científicas da 
sociedade gera remodelizações pedagógicas e curriculares em virtude das 
possibilidades concretas de interação e interatividade.

E dentro dessa perspectiva, uma das estratégias de formação adotada 
nos estudos realizados sobre transformação e apropriação de saberes com-
provou que as narrativas são excelentes recursos para que os professores 
comuniquem seus saberes e suas experiências; logo, consideram-se as narra-
tivas como instrumentos potencializadores de desenvolvimento profissional.

Aqui se adotará a concepção de desenvolvimento profissional como um 
processo contínuo, no qual o sujeito se mobiliza para novas aprendizagens 
e para a constituição de um repertório de saberes; Larrosa (2004) afirma 
que “a experiência envolve a narrativa, e narrativamente cada um expõe sua 
experiência”. Clandinin e Connelly (1995) também defendem que a narrativa 
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serve para compreender a experiência e, ao contar para o outro, verifica-se 
a apropriação de saberes:

As narrativas representam um modo bastante fecundo e 
apropriado de os professores produzirem e comunicarem 
significados e saberes ligados à experiência. As narrativas 
fazem menção a um determinado tempo (trama) e lugar 
(cenário), onde o professor é o autor, narrador e protagonista 
principal. São histórias humanas que atribuem sentido, im-
portância e propósito às práticas e resultam da interpretação 
de quem está falando ou escrevendo. Essas interpretações e 
significações estão estreitamente ligadas às suas experiências 
passadas, atuais e futuras. (apud FIORENTINI, 2006, p. 29)

Assim refletindo, contar uma experiência de fato representa um saber 
pedagógico em que comunicações e novos significados se abrem em uma 
constelação semântica. Especificamente, as narrativas das impressões pessoais 
(diários, memórias, autobiografias) vêm de uma longa tradição. Sempre existiu 
no homem um desejo de dar testemunho de sua existência, fazendo-o sob 
inúmeras e diversas formas. Do ponto de vista histórico, os autores que têm 
trabalhado com a questão do diarismo em uníssono, afiram que é a partir 
do XIX que o gênero se impõe, em decorrência de mudanças históricas e 
sociais que se desenvolveram nesse período. Nos dias de hoje, é notório que 
assistimos a uma difusão cada vez mais intensa do intimismo, da exposição 
do privado em diferentes gêneros, em diferentes linguagens, em diferentes 
meio de comunicação e em diferentes redes sociais. Marian David (1978), em 
relação ao diarismo propriamente dito, aponta para uma possível relação 
entre sua proliferação e o tipo da sociedade em que vivemos, afirmando 
que em face de uma humanidade psiquicamente esfacelada, esse gênero 
literário talvez seja o único capaz de expressar a civilização fragmentada em 
que vivemos. Sim, vivemos em uma sociedade fragmentada, e nela atua-
mos como personagens fragmentados também. A ideia do filósofo francês 
supracitado de fato conceitua o homem contemporâneo e, se focarmos 
mais atentamente um professor de um curso de especialização em Língua 
Inglesa que busca uma melhor formação em uma especialização em EaD, 
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constatamos que ele se fende, biparte-se mais ainda quando imerso em 
um Ambiente Virtual.

Metodologia

Embasamo-nos, neste estudo, na teoria fundamentada, pois, por meio 
dela, nossa trajetória na coleta de dados pautou-se em separar, classificar e 
sintetizar esses dados por intermédio da codificação qualitativa. Segundo 
Kathy Charmaz,

Codificar significa associar marcadores e segmentos de 
dados que representam aquilo de que se trata cada um 
dos segmentos. A codificação refina os dados, classifica-os 
e nos fornece um instrumento para que assim possamos 
estabelecer comparações com outros segmentos de da-
dos. Os pesquisadores que utilizam a teoria fundamentada 
enfatizam aquilo que ocorre na cena no momento em que 
codificam os dados. (2009, p. 17)

Assim posto, ao estabelecermos e codificarmos numerosas compara-
ções, nossa compreensão analítica dos dados começa a tomar forma. Uma 
análise minuciosa da produção feita na plataforma AVA, ferramenta “Diário 
de Bordo”, fez com que coletássemos textos que pudessem conduzir nossa 
pesquisa satisfatoriamente.

Os textos extraídos envolvem os participantes nessa produção escrita 
dos dados e revelam conceitos, emoções e preocupações do sujeito que 
reflete e atua, bem como fornecem aos pesquisadores ideias sobre quais 
são as estruturas e valores culturais que influenciam o indivíduo.

Charmaz destaca que quando os pesquisadores utilizam textos extraídos, 
envolvem os participantes na produção escrita dos dados, e, outrossim, é 
dessa maneira que tanto cursistas, quanto seus textos escritos nos diários 
de bordo são pautas de nossa análise.
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Análise dos diários de bordo

 Todos os diários de bordo apresentam algumas características comuns 
e todos parecem ser rotulados pela denominação genérica de “diário”. No 
entanto, a primeira característica é que o diário é habitualmente conside-
rado como discurso, no sentido benevistiano (Émile Benveniste, linguista 
estruturalista francês) do termo. Barthes (1979) radicaliza essa posição ao 
considerar que o diário não chega a ser um texto, mas sim uma espécie de 
fala escrita. Dessa forma, no diário pode-se assumir a posição de professor, 
aluno, filho, pesquisador, mãe –, muitas vezes essa liberdade do produtor 
em assumir uma ou outra imagem de enunciador –, ou de posições de 
sujeito, pode conter ora o discurso do subalterno, ora o do dominador. É o 
que analisaremos em alguns diários extraídos da plataforma AVA, TelEduc/
UNESP, do curso Redefor, anteriormente mencionado. Por questões éticas, a 
identidade desses cursistas será preservada, e faremos uso, ao longo deste 
estuda, da nomenclatura Cursista 1, Cursista 2, Cursista 3… e assim por diante.

Inicialmente quero dizer que fiquei muito feliz ao ser sele-
cionada para este curso. Espero aprender técnicas práticas 
e aplicáveis para a minha prática docente facilitando o tra-
balho em sala de aula, ainda mais agora que o governo 
está implantando este novo Currículo. Em 2008, quando 
iniciamos este Currículo, confesso que fiquei um pouco 
assustada, receosa, pois sabemos que tudo que é novo, 
causa um certo estranhamento, mas no decorrer do ano fui 
me familiarizando com o material. Já em 2009, o trabalho se 
tornou mais acessível, pois os alunos receberam os cadernos 
e isso ajudou muito, principalmente em nossa disciplina, 
já que não contávamos com nenhum material de apoio. 
Tivemos também o curso Rede aprende com a rede, no 
qual aprendemos a conhecer melhor o material e também 
pudemos opinar para a melhora dele. Estou bastante ansiosa 
em relação ao curso (é minha primeira Pós), conto com a 
experiência dos formadores para nos orientar e também 
com a troca de experiências entre os alunos. [sic]
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Lembrando que para Bakhtin língua e discurso são fatores sociais e 
ideológicos, complementaremos nossa análise ao olharmos, também, com 
os olhos de Michel Pêcheux, que acrescenta à conceitualização do linguista 
russo fatores históricos e contextuais que poderão mudar ou emudecer 
tais língua e discurso. Neste ponto, a convergência se dá no fato de que é 
impossível desconsiderar o ideológico e o histórico no estudo da linguagem, 
ou, mais especificamente, do discurso. O indivíduo está sempre inserido 
em uma determinada ideologia, portanto, se a ideologia faz dos indivíduos 
sujeitos, o indivíduo é sempre sujeito dentro da formação social em que está 
inserido. Ou seja, conscientemente, faz escolhas que são determinadas pelo 
horizonte social e ideológico de um tempo, de certa época, que resultaram 
de movimentos sociais no decorrer da história.

A Cursista 1 “fala” bem do sistema, pois está no sistema; culminando, dessa 
forma, em um discurso eufemístico e laudatório. Quanto ao destinatário, 
que não há como regra um receptor real, efetivamente presente ou mesmo 
ausente, que interfira diretamente no enunciado, o texto se apresenta com 
um aspecto de monogerado, isto é, sob a responsabilidade apenas do pro-
dutor, não apresentando, normalmente, nenhuma marca de segunda pessoa. 
Segundo Lejeune (1993a, p. 69), seria exatamente dessa ausência empírica 
do interlocutor que a prática diarista derivaria, uma vez que “o diário está 
no lugar da carta, e a carta no lugar da conversação. Aos outros, falamos; 
quando eles não estão mais lá, escrevemos a eles: quando não tem a quem 
escrever, escreve-se a si mesmo, e é isso o diário.”

Atentar-nos-emos, agora, ao diário de bordo da Cursista 2, que faz uso 
de um pseudointerlocutor em seu discurso:

Olá, Estou muito entusiasmada com o curso! Há muitas 
dúvidas enquanto docente. Quais conteúdos são verda-
deiramente pertinentes? Vejo que os alunos têm muitas 
dificuldades e muitos deles não conseguem acompanhar a 
apostila fornecida pelo estado. O que fazer neste caso? [sic].

Ela lança uma pergunta atestando a presença do receptor. Chamaremos 
esse discurso de discurso da subjetividade, conceituado por Paulillo (1994), 
funcionando como uma espécie de réplica de desdobramentos de rela-
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ções discursivas, empiricamente falando, quer seja com outros, com quem 
o sujeito convive no campo da linguagem. Nossa Cursista 2 interjeiciona 
seu entusiasmo pelo curso, demonstrando, mais uma vez, que o contexto 
histórico fundamentado por Pêcheux é de suma importância.

O que pudemos constatar até aqui, efetivamente, nos textos diaristas é 
que a ausência empírica do Outro pode provocar duas atitudes: ou o quase 
total “esquecimento” de um interlocutor possível (Cursista 1), ou, ao contrário, 
a acentuação de uma presença imaginária (Cursista 2). Nesse último caso, 
fica evidente uma clara intenção de atingir esse interlocutor representado, 
com o diarista se dirigindo ou a um destinatário ideal, colocado no papel 
de confidente, ou até mesmo dirigindo-se a um destinatário empírico, não 
presente.

Como característica relacionada à concepção do diário como objeto fora 
de publicação, pudemos notar que a autora não assume, na sua produção, 
as responsabilidades inerentes à produção de um texto, não efetuando 
adequações morfológicas e/ou sintáticas, tirando-lhe, portanto, o caráter 
de acabamento, como ilustramos em seguida:

Olá!

Este primeiro Módulo, além de agregar novos conhe-
cimentos, fez com que o meu aprendizado se enrique-
cesse ainda mais através das leituras e interação com 
os colegas. Consolidei informação mais pertinentes à 
minha prática educativa focando sempre na realida-
de e necessidades de aprendizagem dos nossos aluno.  
Pude aprimorar novas tecnologias ao meu mundo profis-
sional e pessoal além de ter compartilhado conhecimentos 
cientifico antes não conhecido profundamente e, oportuna-
mente colocá-los em prática.

Posso dizer que não tive dificuldade na ferramenta de acesso, 
então foi muito explícito como navegar no AVA.

Concluo dizendo que as minhas expectativas iniciais estão 
sendo contempladas.
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Espero que este espaço de interação e reflexão nos persiga 
ao longo de todos os próximos módulos.

Está sendo um grande prazer compartilhar com todos este 
curso.

Abraços e até o próximo módulo! [sic] (Grifos nossos)

A Cursista 3 não se preocupou em fazer as devidas concordâncias 
nominais e verbais, assim como não se atentou aos elementos coesivos 
adequadamente em seu discurso. Nos grifos, seu discurso assemelha-se a 
um fluxo de pensamentos e ideias em que há problemas relacionados à 
norma culta da Língua Portuguesa.

Outro efeito da concepção do diário como objeto fora da publicação 
ou sem destinatário real é a característica da fragmentação (ou descontinui-
dade). Com esses conceitos, analistas da produção diarista se referem tanto 
à heterogeneidade de conteúdos, como à falta de organização global e 
de conectivos referentes a relações explícitas entre os diversos segmentos. 
Ressaltamos na transcrição do diário de bordo da Cursista 4 a semelhança 
dessas características às do discurso interior (pensamento), como expostas 
por Vygotsky, que utiliza exatamente a noção de fragmentação para des-
crever a natureza desse discurso quando o qualifica como fragmentário e 
abreviado em relação à linguagem externa.

Não tenho dificuldades com o currículo/

A extensão, profundidade e conteúdo estão ótimas/

Minha critica é que sua ênfase maior está na parte escrita 
em detrimento das outras habilidades/ 

Minha dificuldade está na resposta, no retorno que os alunos 
dão em relação às atividades e ao conteúdo apresentado/

Por mais que se apresente atividades criativas e contextua-
lizadas, a maioria continua desinteressada, recusando-se a 
utilizar o raciocínio para solucionar os problemas. Eles que-
rem as respostas prontas, sem esforço/ Há uma resistência 
ao esforço. [sic]
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Segundo Homi K. Bhabha, […] “a identidade nunca existe a priori, nunca 
é um produto acabado; sempre é apenas o processo problemático de aces-
so de uma imagem de totalidade.” As narrativas dos diários de bordo são 
entendidas como uma representação e interpretação do Outro, em que a 
relação entre identidade e diferença se reflete e envolve, por um lado, um 
indivíduo narrador perante sua sociedade e cultura, e, por outro, dentre os 
recursos de interpretação oferecidos pela ciência, aqueles disponíveis na 
educação. A Cursista 5 escreve em seu diário de bordo:

Acredito que deve ser revisto tanto o papel do professor 
como o do aluno. Ao professor de língua estrangeira é 
fundamental repensar a sua prática através da reflexão e da 
ação; ou seja, após avaliar nosso trabalho é necessário que 
tomemos atitudes e que a coloquemos em prática. É tam-
bém de suma importância que nós professores revejamos 
nosso papel dentro da sala de aula. Devemos atuar como 
um orientador, como um facilitador do processo e não como 
um reprodutor do conhecimento. [sic]

Seu discurso remete à alteridade, ao perscrutar no Outro o desejo de si 
mesma. A Cursista 5, ao fazer uso do imperativo, consolida sua projeção nesse 
Outro, confirmando que deve atuar como uma orientadora e facilitadora, 
revendo seu papel de educadora em sala de aula. Acerca dessa questão de 
alteridade, trazemos à baila o pensamento de Tzvetan Todorov: 

Quero falar da descoberta que o eu faz do outro. Pode-se 
descobrir os outros em si mesmo, e perceber que não se é 
uma substância homogênea, e radicalmente diferente de 
tudo o que não é si mesmo; eu é um outro. Mas cada um 
dos outros é um eu também, sujeito como eu. Somente meu 
ponto de vista, segundo o qual todos estão lá e eu estou 
só aqui, pode realmente separá-los e distingui-los de mim. 
Posso conceber os outros como uma abstração, como uma 
instância da configuração psíquica de todo o indivíduo, como 
o Outro, outro ou outrem em relação a mim. (2003, p. 3)
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Assim sendo, ao descobrir o Outro, a Cursista 5 se (re)descobre, pois ela é 
o próprio Outro. Representa os anseios da “perfeição” desse Outro, que, de 
acordo com Merleau-Ponty, “é sempre o que exige de nós distanciamento 
para que dele tenhamos experiência”. A experiência da alteridade faz-nos mais 
profundamente compreender que o Outro só é alcançado em nós mesmos, 
que o estranho –, quando não é absoluta exterioridade e não sentido –, está 
prefigurado no sentido aberto de nosso próprio mundo, inscrito no fluxo e 
no movimento de sua temporalidade.

Esse estranhamento é percebido no diário de bordo da Cursista 6:

Lendo os textos propostos, avaliando minhas situações 
vividas em sala de aula ainda não consegui firmar um para-
lelo entre o que tenho de expectativas e mudanças. É tudo 
muito novo pra mim, porém o novo não me assusta, pelo 
contrário, me alegra. Quero saber mais, ser melhor a cada 
dia, entender e me fazer entender. Estou tendo que estudar 
e muito! Não ligo de rever meus conceitos, de não saber, só 
quero sair da mesmice. [sic]

O novo não a assusta; de fato está prefigurado em novos significados 
de seu próprio mundo. Ela quer saber mais, tornar-se melhor a cada dia, da 
mesa forma que seu modelo de Outro o é.

Dando prosseguimento ao nosso estudo, cotejaremos, agora, o discurso 
pós-colonial, que traz, conceitua e descreve a existência da resistência nele 
presente. O embate entre colonizado/colonizador leva-nos a observar que 
existem diferentes tipos de resistência nesse discurso, como o uso da ironia 
ou dissimulação. A paródia e a mímica também o marcam fazendo uso do 
burlesco, que imita o discurso sério para subvertê-lo. A “cortesia dissimulada” 
(Bhabha – 1994) é uma estratégia de resistência ao repetir e repetir teorias 
descontextualizadas à prática.

A Cursista 7 escreve:

Esperei muito pelo curso, e esperei mais dele. É muita ati-
vidade para conciliar. Tenho encontrado muita dificuldade 
em fazer as leituras diretamente no AVA. É uma pena não 
podermos imprimir os textos… Sei que ter disciplina é fator 
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importante neste curso. Vou ter. Vou passar mais hora no 
computador. Tenho que ter o meu certificado de especialista 
depois de tanto esforço. [sic]

Usamos esse texto com o intuito de ilustrarmos a questão da resistência 
no discurso de um diário de bordo. A Cursista 7 “esperava” mais do curso, 
contudo não consegue acompanhá-lo. Utiliza a “cortesia dissimulada”, supra-
citada, ao confirmar que adotará uma postura disciplinar doravante. Repete 
“vou ter”, consolidando tal postura, reforçando isso por meio do discurso 
“Vou passar mais hora no computador”. Ao escrever que “Tenho que ter 
o meu certificado de especialista […]”, ela assevera seu papel no discurso 
cristalizado envolvendo aluno/professor.

Considerações finais

Os diários de bordo aqui estudados foram escolhidos com o intuito de 
elucidar as diferentes intencionalidades presentes nos discursos. De acordo 
com Marcuschi, os gêneros textuais são dinâmicos, e não engessados dentro 
de uma língua, uma vez que essa dinamicidade se faz pela contextualização 
da história, tempo e lugar. Do mesmo modo, encerramos nossas análises 
cônscios de que assinalamos tipos diversos de diários de bordo encontrados 
em nosso Curso de Especialização em Língua Inglesa – Redefor/UNESP –, 
na plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).
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A identidade virtual no projeto redefor/
UNeSP: as interações entre a imagem 
professor-tutor e professor-cursista
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reSUMo

O presente trabalho apresenta um relato de experiência na tutoria on-line 
do curso Redefor/UNESP de especialização em Língua Inglesa, voltando-
-se para as questões de identidade, função autor, função sujeito e função 
professor, fazendo uma ligação entre as teorias de Zygmunt Bauman (2005) 
e de Michel Foucault (2008), demonstrando como esses conceitos estão 
interligados na formação da identidade discursiva e virtual dos cursistas 
em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Além disso, o trabalho 
exemplifica alguns dos problemas que surgem no conflito entre a função 
professor-aluno dentro da identidade discursiva dos cursistas e como 
esses problemas se manifestam na imposição de uma identidade sobre 
o tutor on-line.
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Introdução

Este trabalho abordará as questões identitárias que surgem num con-
texto de Ambiente Virtual de Aprendizagem, em especial como um relato 
de experiência do jogo de identidades no AVA do curso Redefor/UNESP de 
especialização de professores de Língua Inglesa. Para realizá-lo, entretanto, 
delinearei um percurso histórico e teórico, abordando o contexto e as visões 
acerca da Educação a Distância no país, do desenvolvimento do contato 
virtual e, especificamente, desses contextos relacionados ao curso Redefor. 
Após essa contextualização, desenvolver-se-ão duas linhas de reflexão teó-
rica: a primeira, relacionada à crise de identidade; e a segunda, voltada para 
a aplicação do conceito de função-autor nas identidades virtuais.

Esse percurso pronto servirá para a apresentação do problema principal: 
como a função professor e a função aluno por vezes entram em conflito na 
identidade virtual apresentada pelo cursista do curso de especialização, 
observada sua condição ambivalente de professor-cursista e a projeção 
dessa condição como uma identidade cobrada do tutor.

A Internet e o Ensino a Distância

Apesar de já passados 7032 anos da implantação do Ensino a Distância 
no Brasil, ele ainda é visto com desconfiança por boa parte da comunida-
de acadêmica. No entanto, essa desconfiança não impossibilitou o largo 
crescimento dessa nova modalidade de ensino, primeiramente mediada 
pelo rádio e por cartas, e depois impulsionada, nas décadas de 1960 e 1970, 
pelos interesses do Estado em criar mão de obra técnica para movimentar 
as indústrias de base e de bens de consumo. O que ocorre, de fato, é que 
os entraves impostos a essa modalidade pedagógica são muito similares 
aos encontrados pelas novas mídias e formas de arte quando surgem, pois, 
por seu caráter inovador, enfrentam uma árdua luta ideológica até serem 
aceitas pelo cânone.

32 <http://www.obrasill.com/educacao/educacao-a-distancia/EaD-no-brasil-
-tudo-comecou-ha-70-anos>; <http://noticias.universia.com.br/destaque/
noticia/2007/05/18/424272/ad-brasil.html>; <http://sites.unisanta.br/faac/jpi/
pdf/PRI09.pdf>

http://www.obrasill.com/educacao/educacao-a-distancia/ead-no-brasil-tudo-comecou-ha-70-anos
http://www.obrasill.com/educacao/educacao-a-distancia/ead-no-brasil-tudo-comecou-ha-70-anos
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2007/05/18/424272/ad-brasil.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2007/05/18/424272/ad-brasil.html
http://sites.unisanta.br/faac/jpi/pdf/PRI09.pdf
http://sites.unisanta.br/faac/jpi/pdf/PRI09.pdf
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A ferramenta responsável por possibilitar a existência do curso Redefor/
UNESP e da EaD em geral, a internet, foi criada na década de 1970 e, desde 
então, assim como o computador, evoluíram em velocidade e qualidade 
de conexão. Essa evolução de velocidade e desempenho demonstra uma 
quebra substancial das barreiras geográficas e permite que pessoas de luga-
res distantes interajam entre si. Nesse quesito, a internet é uma das grandes 
ferramentas do EaD e, no que tange ao curso Redefor/UNESP, essa tecnologia 
possibilitou a especialização de professores de todos os cantos do estado 
de São Paulo. Pode-se observar isso no destaque dado pelo professor José 
Manuel Moran à internet como meio de propagação da EaD:

A Internet vem crescendo e ocupa o segundo lugar, com 
63% de instituições que a utilizam em EaD. O auxílio mais 
oferecido como suporte aos alunos é o e-mail, com 87%; 
na sequência vem o telefone, com 82%; depois destaca-se 
o auxílio do professor presencial, com 76%; e do professor 
on-line, com 66%. [s/d]33

Houve, e ainda há, como apontado por Buzato (2001, p. 18)34, um gran-
de receio de que os computadores e as TICs (Tecnologias da Informação e 
Comunicação) substituiriam os professores, tornando a profissão obsoleta e 
deixando milhares de profissionais desempregados no mundo. Ora, tal medo 
se origina da ideia de que o ensino e o ensinar são apenas transmissão de 
informação. Esse é o conceito de educação que considera o educando como 
um “copo vazio”, que é preenchido pelo conhecimento iluminado do mestre. 
Essa é a concepção de educação que considera que o conhecimento é algo 
quantificável, no qual há a possibilidade de se extrair ou adicionar elementos. 
Essa, afinal, é uma ideia de educação ultrapassada, superada pelas teorias 
sociointeracionistas vigentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais, mas que 
ainda persiste na ideologia de muitos professores e alunos.

33 Retirado do site: <http://www.eca.usp.br/prof/moran/avaliacao.htm>

34 In: GARCIA, D. N. M. “Tecnologias de informação e comunicação: TICs aplicadas 
à LE” – UNESP/Redefor, Disciplina 6, Módulo 3, 2012.

http://www.eca.usp.br/prof/moran/avaliacao.htm


109

O curso Redefor/UNESP, por sua vez, não apenas aumentou o número 
de profissionais empregados em EaD, como também aumentou expo-
nencialmente o número de professores do estado, que passaram a obter 
uma especialização em pós-graduação lato sensu de qualidade. Qualidade 
respaldada pelo nome e pelos profissionais das três maiores universidades 
públicas do estado de São Paulo, que não apenas demonstra uma ascensão 
de grau acadêmico desses profissionais, mas também um retorno imediato 
para o Ensino Fundamental e Médio do estado, com professores que tiveram 
a oportunidade de trocar experiências com os colegas, tutores e de conhecer 
novas teorias, discutindo-as e refletindo em um ensino continuado e interativo; 
retornando, portanto, com novas abordagens e técnicas para a sala de aula.

Logo, não há uma substituição do professor pela máquina, mas uma 
modificação na forma como a interação professor/aluno ocorre transposta 
do ambiente físico para o virtual. E neste exige-se, principalmente do aluno, 
uma maior parcela de autonomia sobre sua educação. Quanto ao professor, 
deve realizar uma interação com os cursistas que lhes possibilite desenvol-
ver suas habilidades de forma contextualizada e reflexiva. Entretanto, tudo 
depende do trabalho do professor (tutor), pois ele ainda está sujeito a recair 
na replicação das metodologias de ensino tradicionais, trocando apenas o 
ambiente físico pelo virtual.

Educação e experiência na EaD

Torna-se evidente que para os educadores que consideram o conheci-
mento como transmissão de informação, o computador realmente representa 
uma ameaça, mas, para eles, ameaças também são podem ser o jornal, o 
livro, o rádio e a televisão, pois, como demonstrado por Walter Benjamin em 
seu ensaio sobre a reprodutibilidade técnica (1987), vivemos na era da infor-
mação, da transmissão de informação e da reprodução dessa informação. A 
educação, quando transformada em reprodução da informação, não apenas 
torna o professor obsoleto, como priva o aluno de qualquer possibilidade de 
um ensino que ofereça a ele a chance de adquirir experiência (Idem, 1989).

É necessário um parênteses para essa questão – Benjamin, em seu ensaio 
“Sobre alguns temas em Baudelaire” (1989), cria uma divisão dialógica entre 
os conceitos de vivência e experiência. O crítico da escola de Frankfurt realiza 
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tais considerações tendo em vista a leitura de dois conceitos que surgem no 
romance Em busca do tempo perdido (2004), do escritor francês Marcel Proust. 
Tais conceitos são criados para a explicação de como a memória e a mente 
do ser humano recebem e guardam informações e experiências do mundo. 
Proust estabelece a definição de memória voluntária e memória involuntária.

Para Benjamin, a memória involuntária é aquela que surge em sua tota-
lidade, no momento do relembrar, e o exemplo utilizado é o da cena em 
que o protagonista do romance prova a madeleine; e, ao provar o doce, 
rememora toda uma cena de sua infância em sua totalidade. Essa, talvez, 
seja a melhor palavra para descrever a memória involuntária, sua qualidade 
de completude e de imediatismo. Nesse ponto, a memória involuntária tem 
uma relação importante com outro conceito benjaminiano: o do choque. Em 
um momento de distração, algo ocorre (um abalo), ativando essa memória 
recalcada e transportando-a para o momento vivido. Benjamin relaciona 
essa memória completa, recalcada, involuntária (porque não pode ser de-
liberadamente acionada) à experiência, não por meio de ocasiões que nos 
passam informação, mas por uma espécie de vida concreta, comunitária, 
ritualística. Situações que são cada vez mais escassas em nossa sociedade, 
fundada em momentos de vivência, ou seja, momentos de distração indi-
vidual, da perda de contato comunitário, da comunicação informacional e 
utilitária. A vivência está relacionada à memória voluntária; dessa forma, é 
uma memória consciente, ativada pela vontade própria do sujeito, como 
quando nos lembramos de como dar um nó no sapato ou onde estão as 
chaves do carro.

Acredito que podemos relacionar a educação que crê na transmissão 
de informação e que, por isso, teme as TICs, como a educação pela vivência. 
Por outro lado, a educação que se funda na troca, no diálogo, não apenas 
na linha entre professor e aluno, mas na troca comunitária promovida pelo 
professor enquanto mediador, mas permutada por toda uma classe. Se não 
é um exemplo exatamente fiel da experiência, ainda é a melhor esperança de 
sua existência no âmbito da educação. Como demonstrado na fundamen-
tação teórica do curso Redefor da disciplina 6, “Tecnologias da informação 
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e comunicação: TICs aplicadas à LE”35, os preceitos da educação a distância 
tomam cuidado para que a postura de ensino unilateral não ocorra:

Queremos enfatizar que os professores não saem de cena, 
apenas assumem novos papéis. A transmissão unilateral 
de conhecimento não é condizente com o cenário aqui 
descrito. O professor pode assumir funções de facilitador, 
incentivando o aluno a buscar e acessar o conhecimento, 
refletir e escolher, de forma responsável, o caminho que 
desejar, em prol da maximização da aprendizagem. (GARCIA, 
MESSIAS & NORTE, 2012, p. 13-14)

As identidades fragmentadas

Como bem colocado tanto por Zygmunt Bauman (2005) quanto por 
Stuart Hall (2006), essa diminuição de distâncias ocasionada pela globalização 
possui dois lados e, exatamente por isso, deve ser sempre observada com 
cuidado. Para ambos os sociólogos, a globalização, em conjunto com as 
diásporas dos séculos XIX e XX, são fatores intrínsecos da crise de identidade 
na modernidade tardia. Existe, portanto, um esfacelamento das fronteiras 
entre as nações, o que, consequentemente, cria uma dissolução das raízes 
sociais e geográficas diretamente relacionadas com o conceito de identidade 
nacional. Este, por sua vez, é uma das bases de formação das identidades 
que estão em jogo na sociedade da modernidade tardia.

Portanto, pode-se afirmar que há uma dissolução de uma identidade 
anteriormente concebida como única e total, originária da ascensão burguesa 
e da filosofia iluminista, em inúmeras facetas fragmentadas. Bauman (2005) 
utiliza o termo identidade líquida, enquanto que para Hall (2006) existe uma 
fragmentação, uma identidade fragmentada. Na dissertação de mestrado “A 
descentralização do conceito de super-herói paladino e a crise de identidade 
pós-moderna” (SILVA, 2010), defendi que a problemática da crise de identidade 

35 Retirado da Disciplina 6, Módulo 3, do curso de especialização em Língua 
Inglesa, promovido pela Rede São Paulo de Formação Docente: cursos de 
especialização para o quadro do magistério da SEESP – Ensino Fundamental 
II e Ensino Médio. 2011-2012, em conjunto com a UNESP.
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possui uma relação dialética importantíssima com o empobrecimento cada 
vez maior da experiência na sociedade da modernidade tardia:

Além dos problemas relacionados às mudanças regionais, 
diásporas, degredos, etc., essa crise de identidade está rela-
cionada também com a vida cotidiana. A crise de identidade 
não é um problema enfrentado hoje somente pelos nômades 
e degredados políticos, ela é uma constante na vida de cada 
cidadão […] (Ibid, 2010, p. 69)

Assim sendo, essa crise de identidade está relacionada à vida cotidiana, 
sendo os degredos e diásporas os modelos mais visíveis justamente por 
possuírem agravantes de violência explícita. Contudo, a crise de identidade 
não é um problema existente apenas para os exilados, é um fato da rotina 
de todos na atualidade. Como bem destaca Bauman: “[…] a descoberta 
de que a identidade é um monte de problemas (e não uma campanha de 
tema único) é um aspecto que compartilho com um número muito maior 
de pessoas, praticamente com todos os homens e mulheres da nossa era 
líquido-moderna” (2005, p. 16).

O problema da crise de identidade, do pertencer, deixa de ser apenas 
uma questão da amplitude de identidade nacional e se torna um problema 
mais interno ao sujeito, em uma relação dialética entre ele e as condições 
sociais com as quais está em tensão. Essa liquefação da identidade, conse-
quentemente, afeta todos os homens da denominada modernidade.

Há, portanto, o confronto e a tensão que se estabelecem entre essas 
identidades na sociedade – a que Hall (2006) se referiu como “o jogo das 
identidades”, pois há tantas identidades atribuídas a si mesmo pelo próprio 
indivíduo, como aquelas que são a ele atribuídas, e, por vezes, com violência, 
pela sociedade. Esse encontro entre a identidade que se apresenta (entre 
as várias possíveis que constituem um cidadão; por exemplo: homem, he-
terossexual, pai, irmão, professor, filho, liberal, esportista, branco, etc., assim 
como as variações possíveis desse paradigma, que muitas vezes entram em 
tensão entre si) e a identidade imposta pela sociedade (qualquer alteração 
paradigmática específica) ocorre diariamente e, quanto maior for a consci-
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ência do indivíduo, maiores são as chances de não estar completamente 
desarmado frente a uma imposição mais complicada.

Controle, autonomia e a criação da identidade discursiva

É importante ter sempre em mente que em uma sociedade como a nossa, 
como conceituado tanto por Theodor Adorno, em Educação e Emancipação 
(2010) quanto por Herbert Marcuse, em Eros e Civilização (1975), como sociedade 
de controle, ou sociedade unidimensional, uma sociedade em que cada vez 
mais as amarras e recalques vão se enlaçando nas identidades e na vida diária 
das pessoas, a internet se coloca como um local diferenciado, em que esse 
controle não está tão intensamente nas mãos do Estado quanto da própria 
sociedade e cultura. Note que esse escape gera uma preocupação imensa 
do governo e da indústria, visível nas criações de projetos como SOPA (Stop 
Online Piracy Act), OPEN (Online Protection and Enforcement of Digital Trade 
Act) e ACTA (Anti-counterfeiting Trade Agreement), no que tange o livre 
trânsito de informação, entretenimento e pirataria36, assim como, em casos 
mais extremos, a censura completa a determinados sites, como ocorre em 
certas regiões por parte de governos abertamente mais opressores. 

Como expõe Soares:

na cultura da tela, altera-se radicalmente o controle da pu-
blicação; enquanto na cultura impressa, editores, conselhos 
editoriais decidem o que vai ser impresso, determinam os 
critérios de qualidade; portanto, instituem autorias e defi-
nem o que é oferecido a leitores. O computador possibilita 
a publicação e distribuição na tela de textos que escapam 
à avaliação e ao controle de qualidade: qualquer um pode 
colocar na rede, e para o mundo inteiro, o que quiser; por 
exemplo, um artigo científico pode ser posto na rede sem 
o controle dos conselhos editoriais, dos referees, e ficar dis-
ponível para qualquer um ler e decidir individualmente 

36 Para saber mais sobre pirataria moderna, consulte: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/Pirataria_moderna>. Acesso em: 08.nov.12.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirataria_moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirataria_moderna
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sobre sua qualidade ou não. (Idem, 2002, p. 155, In: GARCIA, 
MESSIAS & NORTE, 2012, p. 19)37

Podemos observar, então, que o controle deixa de estar nas mãos de 
uma posição hierárquica superior e burocrática e passa a estar à disposição 
do indivíduo. Na situação do contexto da EaD, esse controle se transforma 
em autonomia. O cursista deve escolher sua leitura e o tempo que lhe de-
dicará, assim como a responsabilidade por seus trabalhos e participações 
no ambiente. A figura do tutor assume a postura completa de mediador 
e auxiliador, mas nunca de transmissor. Dessa forma, o cursista passa a ter 
muito mais responsabilidade sobre seu ensino, mas também uma liberdade 
maior sobre ele. Notadamente, percebemos que isso possibilita ao cursista 
trazer para as discussões uma maior carga de conhecimento de mundo e 
apresentar suas ideias aos colegas em fóruns de discussão. No entanto, no 
ambiente educacional, o cursista não dispõe de uma faceta de escape da 
internet – o anonimato –, em que ele pode postular qualquer ideia sem 
que assuma responsabilidade por ela. Ele deve criar uma identidade a ser 
apresentada aos colegas, uma faceta virtual.

Essa faceta é criada, primeiramente, na edição e escrita do “Perfil”. Na 
internet, em redes sociais e Ambientes Virtuais de Aprendizagem, não só 
existe a voz anônima que pode dizer tudo sem receber uma punição ou 
cerceamento, como também a possibilidade de criação de uma identidade 
completamente distinta, de um novo ego, cuja foto de perfil (por exemplo, 
a do Facebook) é retocada em preto e branco, escondendo seus “defeitos” 
físicos mais evidentes e reforçando o que se acredita ser uma qualidade. Esse 
retoque também ocorre identitariamente, pois o discurso é manipulado, 
moldando a opinião e as características de acordo com o desejo do indivíduo, 
porque mesmo com a simultaneidade da comunicação, há a possibilidade 
de se mudar de opinião e planejar seu discurso com antecedência. Nesse 
sentido, a internet possibilita a seu usuário, dentro de redes sociais, reescrever-
-se, editar uma identidade “novinha em folha” para o Ambiente Virtual. Todos 
os seres humanos criam máscaras identitárias que utilizam no dia a dia, pois 

37 In: Idem. “Tecnologias de informação e comunicação: TICs aplicadas à LE”. 
Redefor/UNESP. Disciplina 6. Módulo 3, 2012.
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todos possuem tanto identidades sociais quanto identidades discursivas; isto é, 
identidades que são elaboradas no discurso, que transmitem uma posição e 
uma imagem que esse discurso carrega para o interlocutor. Pode-se perceber 
que essas duas formas identitárias (social e discursiva) colocam-se em uma 
tensão dialética, relacionando-se com os discursos presentes na sociedade, 
aqueles realizados pelo indivíduo; e as tensões, histórias e vivências sociais 
dessa comunidade e do indivíduo que nela convive. Como bem postulado 
por Patrick Charaudeau (200938), nossa identidade se estabelece no contato 
social, principalmente na relação entre o eu e o não eu, entre o eu e o outro. E 
essa relação é estabelecida tanto pelas semelhanças quanto pelas diferenças 
nessa percepção. Quanto maior for a consciência dessa tensão, maior é a 
alteridade do indivíduo, ou seja, maior é sua habilidade de dialogar e, por 
vezes, manipular as identidades discursivas e sociais em questão. 

A função-autor como componente da identidade virtual

Nessa linha de pensamento, é interessante relembrar os questionamentos 
lançados por Michel Foucault acerca da função-autor. Há uma problemati-
zação que resulta na interligação entre a função-autor e a sua relação com 
a função-sujeito nas construções do ego e como esse ego é múltiplo, uma 
pluralidade de egos expressos pelo indivíduo: “O autor, ou o que eu tentei 
descrever como a função-autor é, sem dúvida, apenas uma das especifi-
cações possíveis da função-sujeito. Especificação possível ou necessária?”. 
(Idem, 2001, p. 28). Vemos que o autor questiona como a autoria de uma 
obra é uma tensão entre uma imagem identitária esperada e imposta pela 
sociedade (autor) e uma imagem textual que não necessariamente precisa 
dessa identidade para existir (a obra).

No contexto deste trabalho, entretanto, não será tratada a questão da 
função-autor relacionada à autoria de uma obra (de um texto, linha filosófica, 
discursiva, etc.). O que interessa a este estudo é a função-autor aplicada ao 
contexto de um escritor de si mesmo, de uma pluralidade de identidades, 
pois, em um Ambiente Virtual, todos são tornados autores, principalmente 

38 In: PIETROLUONGO, M. (org.) O trabalho da tradução. Rio de Janeiro: Contra 
Capa, 2009, p. 309-326.
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das identidades que exploram na rede; todos mesclam a função-autor com 
a função-sujeito.

No Ambiente Virtual do curso Redefor, as identidades também estão 
em um jogo de tensão, como em qualquer convívio social. Fazendo um 
paralelo com a teoria de Foucault, deve-se destacar a função-professor e a 
função-aluno como as principais imagens determinantes da função-sujeito 
que são estabelecidas em uma EaD. A função-professor é incorporada pelo 
tutor; e a função-aluno, pelo cursista, assim como em uma sala de aula física. 
No entanto, a essas se liga a função-autor, diretamente relacionada com as 
identidades discursivas que são criadas nesse ambiente.

Isso ocorre porque cursista e tutor on-line raramente se encontrarão 
pessoalmente, e o primeiro contato de ambos dar-se-á pela leitura do “Perfil”; 
ao passo que um aluno presencial estabeleceria uma imagem do professor 
e de sua identidade pela aparência e diálogo com seu docente no convívio 
social. Após essa primeira leitura ou, por vezes, anteriormente, haveria um 
diálogo realizado pela troca de e-mails. Destacam-se, portanto, duas formas 
de convívio estritamente textuais. Essa é a situação mais comumente em 
voga e de que este trabalho se ocupa: todo e qualquer contato entre tutores 
e cursistas se dá, em um primeiro momento, pelo AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem). Em raras ocasiões existe algum contato determinado por 
uma ligação telefônica ou visita dos cursistas ao polo; mas, por causa da 
distância e da distribuição geográfica entre as turmas e os polos de tutoria, 
isso raramente ocorre entre tutor e cursistas de uma mesma sala ou curso. 
Os contatos pessoais dos cursistas se dão com os tutores presenciais, que são 
vinculados à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, nos encontros 
realizados nas unidades escolares ou diretorias de ensino.

Dessa forma, o cursista e o tutor estão em uma condição de convívio 
virtual; ambos, portanto, estão sujeitos à identidade que o outro apresenta 
e impõe nessa relação social virtual. O índice dessa identidade se encontra 
no “Perfil” que ambos apresentarão quando estiverem no sistema AVA, 
contendo seus dados e descrições. Nesse momento, o cursista e o tutor se 
tornam autores de suas identidades, recriando uma imagem que será tra-
balhada ao longo do convívio. Destaca-se o “Perfil” criado como um índice, 
pois ele é a escrita direta dessa identidade virtual, ele apresenta a visão da 
função-sujeito e da visão que o indivíduo possui sobre sua identidade real e 
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seus desejos de manipulação dessa identidade, materializadas no discurso 
e na imagem agregados no “Perfil”.

Para ilustrar essa situação, apresento o “Perfil” de uma cursista:

Meu nome é Aluna Delta, trabalho em Guaratinguetá na […] 
e no colégio […], onde tenho vários amigos e dou aulas para 
crianças desde o Ensino Infantil até o Ensino Médio. Faz 11 
anos que sou professora. 

Adoro fotografia e estou sempre com a minha máquina. 
Depois de morar 10 anos em SP, sou muito feliz vivendo aqui 
em Guaratinguetá, perto da minha família. Minha cidade 
preferida é Caldas Novas/GO porque tem água quente, a 
praia de água doce que sempre desejei, se o tempo estiver 
quente, frio ou chuvoso dá para aproveitarmos as piscinas 
quentes e cobertas do mesmo jeito. Gosto muito de ler 
revistas, e-mails e jornal. Sou devota de Nossa Senhora 
Aparecida e de São Judas Tadeu, casada, tento ser uma 
“boadrasta” para o meu enteado e tenho uma afilhada que 
é uma alegria para mim […].39

Como observado, a Aluna Delta apresenta várias informações acerca de 
si mesma na escrita de seu “Perfil”. Ela indica seus locais de trabalho, sua 
jornada, do que gosta, para onde gosta de viajar, qual seu estado civil, sua 
relação com filhos e familiares, etc. É exatamente por meio desses dados que 
podemos observar os jogos entre as identidades e as funções na composição 
da identidade virtual dela.

De início, o primeiro foco dado ao “Perfil” refere-se a suas atribuições 
profissionais, ou seja, ela se apresenta como uma professora, reforçando essa 
qualidade por seu tempo de profissão: “Faz 11 anos que sou professora.” e 
pela amplitude da sua área de alunos: “[…] dou aulas para crianças desde o 
Ensino Infantil até o Ensino Médio […]”. O segundo foco dado à elaboração 
do “Perfil” está voltado para as relações pessoais: “[…] onde tenho vários 

39 Os dados deste “Perfil” foram retirados de uma das salas de orientação da 
turma de 2010. Todos os dados de identificação foram omitidos para preservar 
a identidade da cursista.
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amigos […]”, “[…] sou muito feliz vivendo aqui em Guaratinguetá, perto 
da minha família. […]”, “[…] casada, tento ser uma ‘boadrasta’ para o meu 
enteado e tenho uma afilhada que é uma alegria para mim […]”. Assim, 
além da identidade de professora, ela inclui sua identidade de mulher de 
família (casada, com enteado e afilhada e que gosta de estar perto de seus 
familiares) e de pessoa amigável (possui muitos amigos em seu círculo de 
trabalho) – aspectos reforçados pelo hobby de fotografar e seu gosto por 
viagens – situações que geralmente envolvem tanto um círculo de amizades 
quanto o familiar. As outras duas identidades apresentadas são a de católica 
praticante, “Sou devota de Nossa Senhora Aparecida e de São Judas Tadeu”, 
e de leitora – “Gosto muito de ler revistas, e-mails e jornal.”, esta servindo 
como um apêndice da identidade de professora.

Os problemas enfrentados no Ambiente Virtual  
pela função-professor

No caso específico do curso Redefor, em que os cursistas são todos pro-
fessores do estado, surge, ainda, outra questão na atribuição de funções e 
identidades, pois nota-se a problemática em que alguns cursistas se encon-
tram de estabelecer uma coesão entre a função-aluno e a função-professor 
–, o que invariavelmente ocorre, visto que essas funções estão presentes nas 
concepções das identidades dos professores que se encontram na situação 
de cursistas. Por vezes, essa problemática gera uma imposição do cursista 
sobre o tutor de sua sala, já que se espera deste uma postura, às vezes, 
igual à do professor de uma sala presencial. Nesse momento, esse conflito 
de identidades e a tensão entre as funções aparecem e são trabalhadas na 
ferramenta “Correio” (troca de mensagens), o que gera ainda mais espaço 
para uma percepção das identidades discursivas em jogo.

Esse choque da falta de um transmissor de conhecimento direto baseada 
na imagem do professor presencial tradicional se soma ao distanciamento 
do Ambiente Virtual e, muitas vezes, à inexperiência dos cursistas em um 
ambiente acadêmico de pós-graduação. Em situações de comunicação 
derivadas dos problemas supracitados, alguns cursistas tendem a incorporar 
a função-professor em suas identidades discursivas virtuais. Isso pode ocorrer 
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como um mecanismo de defesa e cobrança da função-aluno, como anali-
samos neste recorte de e-mail de um cursista da Redefor:

Oi, tutor.

Gostaria de saber se fui aprovado ou reprovado na D1, pois 
já estamos chegando ao final da D2 e ainda não sei. Preciso 
saber, pois caso necessário, solicitarei o exame. Ainda faltam 
ser postadas algumas notas, não sei qual é o prazo da di-
vulgação das notas, ou se já foram divulgadas todas, onde 
encontrar. Gostaria de destacar ainda como os meus colegas de 
curso tem estado desanimados e desestimulados na realização 
e continuação do curso, incluindo a mim. Assim, solicito a você 
e a quem for responsável, se possível, uma maior atenção para 
que não ocorra desistências. Grato, Cursista X.40

Nessa mensagem, temos um exemplo importante da fusão que ocorre 
entre a função-professor e a função-aluno na identidade discursiva que o 
cursista utiliza em seu texto. Em um primeiro momento, há a predominância 
da função-aluno, com a preocupação do cursista pela divulgação de suas 
notas e média final. Esse é um problema comum a todos os cursistas e é 
extremamente recorrente. No segundo trecho, em destaque, nota-se que o 
cursista assume a função-professor e se veste com a identidade presente em 
sua profissão. Ao fazê-lo, ele impõe ao tutor em questão (eu) a identidade 
do professor presencial, demonstrando desconhecimento da relação virtual, 
ou pervertendo-a.

Esse exemplo é importante, pois foi retirado da primeira disciplina ava-
liativa (D1), primeiro módulo (M1), da segunda turma do curso Redefor. Os 
cursistas já haviam sido instruídos a ler os manuais (que descrevem como 
são as avaliações e como são feitas as médias, bem como tratam do regu-
lamento do curso), e as questões acerca das médias e da recuperação já 
haviam sido explicadas em uma mensagem do “Correio” a todos. Mas, a 
ansiedade em relação a notas (função-aluno), somada à iniciação em um 

40 Mensagem de cursista cujo nome verdadeiro é mantido em sigilo. A expressão 
Cursista X foi utilizada para nomear o participante deste estudo, é uma deno-
minação fictícia. (Grifo do autor).
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curso de pós-graduação, feito virtualmente, faz com que esse cursista cobre 
o tutor sobre o modo como ele interage com seus alunos (função-professor). 
Entretanto, há um desconhecimento por parte do cursista sobre a diferença 
entre o tutor virtual e o professor presencial, existente por meio do começo 
de tomada de autonomia por parte dele, pois é responsável pelo próprio 
progresso em seus estudos.

Há outros exemplos da mescla entre a função-professor e a função-aluno 
nos diálogos estabelecidos pelos cursistas na ferramenta “Fórum”. E isso 
tende a ocorrer com frequência, dado o caráter sociointeracionista dessa 
seção do sistema AVA e pela própria natureza de as identidades profissionais 
dos cursistas serem as de professores. Uma dessas situações foi selecionada 
para melhor observação:

Interação 1

Olá, Cursista Beta41,

Isso porque a avaliação é um processo contínuo e sistemático, 
mas deve ser planejada, pois a forma de encarar e realizar 
a avaliação reflete a atitude do professor em decorrência 
de uma nova concepção pedagógica e suas relações com 
os alunos.

Abs

Cursista Gama

Interação 2

Oi, Cursista Alfa

Para que a recuperação dê certo é necessário que as ativida-
des de aprendizagem sejam consideradas como elemento 
de investigação do professor sobre o processo de construção 
de conhecimento do aluno para que seja possível intervir 
adequadamente neste processo. Não é tarefa fácil, é preciso 

41 Os nomes dos cursistas foram omitidos e substituídos por nomes fictícios. 
(Grifo do autor)
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ter vontade e “know-how”. Ai vem a questão: — O que dá 
menos trabalho: construir uma casa nova ou reformar uma 
velha?

Bjs aos dois

Cursista Gama

Essas duas mensagens42 da cursista Gama a cursistas distintos, Alfa e Beta, 
servem de exemplo para como a função-professor (assim como a identidade 
professor) é utilizada nas discussões e interações entre os próprios cursistas. 
Notamos que o cursista Gama passa a lecionar conteúdos para os colegas 
nas mensagens, praticamente assumindo a orientação do “Fórum”43. 

Quando isso ocorre, há um conflito no jogo de identidades que se 
estabelece pela supressão da função-aluno, conscientemente ou não, no 
cursista Gama; ele assume a função-professor e os cursistas Alfa e Beta pas-
sam à condição de alunos. É preciso estar atento para que essa imposição 
não transgrida os limites aceitáveis da interação, fazendo a mediação da 
discussão e impondo, por sua vez, ao cursista em questão, a função-aluno, 
dependendo da intensidade em que a discussão se encontra. 

No caso acima demonstrado, entretanto, a discussão se mostrou positiva 
e o tutor considerou desnecessária qualquer intervenção, visto que a impo-
sição da função-professor ocorreu de forma benéfica no diálogo, resultando 
em um ganho geral para os participantes do “Fórum”. Além disso, a cursista 
Gama não demonstrou em momento algum uma imposição dessa função 
como forma de rebaixamento dos cursistas Alfa e Beta, tendo o conflito 
identitário ocorrido naturalmente ao longo da comunicação. 

Considerações finais

O presente trabalho propôs um levantamento e uma problematização 
das questões identitárias presentes em um contexto de EaD. As identidades 

42 Mensagens retiradas do “Fórum” “Avaliação no cenário educacional”, realizado 
na primeira edição do curso Redefor (2010). (Grifo do autor)

43 A cursista realizou 10 postagens no “Fórum”, interagiu com vários colegas e 
teve nota máxima atribuída pelo tutor de sua sala.
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virtuais tanto do tutor quanto do cursista estão ligadas, respectivamente, a 
uma fusão das funções professor e aluno com a função-autor, pois, no Ambiente 
Virtual, as identidades são, antes de qualquer coisa, um produto autoral da 
escrita. Logo, o modo como você se descreve no “Perfil”, ou como se co-
munica, envolve tanto uma identidade prévia que aloca sua personalidade 
(uma identidade social, no caso de seu posicionamento enquanto cursista 
ou tutor) como sua identidade que será visualizada pelo outro (criada); e, 
nesse caso, isso envolve a escrita.

Além disso, foram destacados os problemas de tensão entre identidades, 
especialmente as motivadas pela função-professor e função-aluno, no contexto 
do curso Redefor/UNESP, enfatizando-se as imposições e supressões dessas 
funções por parte de cursistas sobre tutores, e cursistas sobre cursistas.

Um fator importante de que devemos tomar cuidado quando lidamos 
com EaD é o de não cairmos no extremo da informação, o que se torna um 
erro fácil, e, por isso, mais perigoso para os tutores on-line. Por se tratar de 
uma relação virtual intermediada por funções autorais em interações que, 
muitas vezes, não ocorrem instantaneamente, mas via ferramentas como o 
“Fórum” e respostas pelo “Correio”, em que não há ocorrência de um discurso 
frequente, o direcionamento de uma interação qualitativa é mais desafiador 
do que o feito em uma sala de aula física, em que essa checagem se dá ime-
diatamente. Mas, não é algo considerado um empecilho ou uma deficiência, 
apenas algo a que tutores e especialistas devem sempre estar atentos.

Se a distância e a não troca imediata colocam-se como algo imperioso 
em uma educação que permite a possibilidade de experiência, por outro lado 
o Ambiente Virtual estimula a autonomia desses cursistas e, em decorrência 
disso, contribui para sua emancipação na sociedade. Pois, por não estarem 
circunscritos ao professor/tutor imediato tão característico da educação tra-
dicional, centro de transmissão do conhecimento, os cursistas são obrigados 
a ler e procurar suas respostas por si mesmos em um primeiro momento. 
E esse, talvez, seja o maior choque enfrentado por muitos cursistas: serem 
responsáveis por seu próprio ensino.
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Professores de Língua inglesa como Língua 
estrangeira: identidades materializadas no 

e-portfólio

Gelise ALFENA44

Raquel Tiemi Masuda MARECO45

reSUMo

Diante da falta de tempo na sociedade contemporânea, a educação tem 
procurado novas maneiras de fazer as pessoas estudarem, atualizarem-se 
e aprimorarem-se; maneiras que se adéquem às diferentes rotinas. Entre 
essas maneiras, nós enfatizamos o curso a distância, uma modalidade que 
tem crescido e sido adotada por muitas pessoas todos os dias. Há várias 
modalidades de curso a distância, entretanto, nós abordamos, neste es-
tudo, o curso de especialização em Língua Inglesa oferecido pela Redefor 
(Rede São Paulo de Formação Docente), um curso de especialização cujo 
objetivo é proporcionar uma formação continuada aos professores de 
Língua Inglesa que trabalham na escola pública. A plataforma TelEduc, 
disponibilizada pela UNESP e na qual o curso é oferecido, traz vários 
ícones na sua interface, entre eles nós selecionamos para este trabalho 
o Portfólio eletrônico (e-portfólio), no qual os trabalhos são postados 
individualmente ou em grupos, escritos e/ou orais. Os professores/cursis-
tas lecionam, em cada classe, duas horas/aula de cinquenta minutos por 

44 Mestre em Linguística pela UNESP – Assis. Docente do curso de Letras da Uni-
versidade do Oeste Paulista. Tutora da Rede São Paulo de Formação Docente 
(REDEFOR). E-mail: gelisea@hotmail.com 

45 Mestranda em Letras pela UEM. Tutora da Rede São Paulo de Formação Docente 
(Redefor). E-mail: rachelmareco@hotmail.com 
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semana, enfrentam classes numerosas, indisciplina, falta de interesse e de 
equipamentos, entre outras dificuldades. Muitas das teorias aprendidas 
na universidade, as crenças e os métodos para se ensinar uma língua 
estrangeira, dinâmicas, jogos, entre outros aspectos, tudo isso não vai ao 
encontro da sua prática cotidiana, gerando, assim, uma crise de identidade 
deste sujeito. A crise de identidade é o que proporciona vários estudos e 
discussões sobre o assunto. Baseando-se na observação das atividades 
propostas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), selecionamos 
uma atividade oral avaliativa postada no e-portfólio para discutir sobre 
a identidade dos professores de inglês (cursistas) materializada por meio 
de memórias discursivas. Em outras palavras, tentamos investigar como 
a memória discursiva contribui para a construção da identidade do pro-
fessor de inglês como língua estrangeira materializada no e-portfólio.

Palavras-chave: ensino; educação a distância; representações.

Considerações iniciais

A agitação e a correria da vida contemporânea fazem com que o tempo 
torne-se um dos fatores mais importantes na vida das pessoas, visto que 
a “falta dele” é uma das maiores reclamações que podemos observar em 
nossa rotina: no trabalho, na escola, na academia e, até mesmo, em locais 
de lazer e entretenimento. Diante disso, a educação busca novos meios para 
que as pessoas possam estudar, se atualizar e se aperfeiçoar; meios que se 
adéquem a rotinas diversas, como cursos VIP46, treinamentos intensivos de 
curta duração, cursos na modalidade a distância, sobre o qual enfocaremos 
este trabalho, entre outros. Dados, como os apresentados pelo professor 
Moran (2002), já apontavam para um crescimento no número de vagas e 
cursos ofertados na modalidade de ensino a distância, cuja proposta de 
democratização da educação perpassa a produção de conhecimento em 
tempo e espaço distinto na relação entre professor e aluno: 

46 Cursos individuais que se adéquam ao horário do aluno.
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A partir de 1998, observa-se um crescente envolvimento de 
Instituições de Ensino Superior com cursos de educação a 
distância. As solicitações de autorização ao Ministério de 
Educação foram, em sua grande maioria, 80%, para cursos 
de graduação de formação de professores, principalmente 
de Pedagogia e Normal Superior. Os atuais professores do 
ensino fundamental são o público alvo principal destes 
cursos, na medida em que sejam afetados pelo artigo 87, 
§ 4º, da LDB, o qual estabelece que, até o final da Década 
da Educação, ou seja, 2006, somente serão admitidos “pro-
fessores habilitados em nível superior ou formados por 
treinamento em serviço”. Estima-se que essa exigência legal 
tenha motivado uma demanda pontual da ordem de 700 
mil novas vagas. (Ibid idem)

Existem vários formatos de cursos a distância, entretanto, abordamos, 
neste estudo, o curso de Especialização em Língua Inglesa oferecido pela 
Rede São Paulo de Formação de Docente (Redefor), um curso de especiali-
zação cujo objetivo é promover formação continuada para professores de 
Língua Inglesa que atuam na rede Estadual de ensino (SEESP: Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo). Esse curso, que teve início em 2010, está 
em sua segunda edição (2012/2013), com aproximadamente 1.350 cursistas.

Com base na observação das atividades propostas nesse Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, doravante AVA, selecionamos uma atividade oral 
avaliativa postada no e-portfólio47 para discutir sobre as identidades desses 
professores de Língua Inglesa (cursistas) materializadas por meio de memó-
rias discursivas. Em outras palavras, buscamos investigar como as memórias 
discursivas contribuem para a construção de identidades de professores 
de Língua Inglesa como língua estrangeira materializadas no e-portfólio. 
Para tanto, nos embasamos teórico e metodologicamente na análise do 
discurso de linha francesa, especificamente na vertente representada por 
Michel Pêcheux. Abordamos, prioritariamente, os conceitos de memória 

47 E-portfólios são ferramentas disponíveis no TelEduc que possibilitam aos cur-
sistas a sistematização de suas atividades em um portfólio virtual.



128

discursiva, interdiscurso, já-dito e pré-construído, entre outros conceitos da 
análise do discurso.

A atividade em questão tem como título “Myself as a teacher” e como 
objetivo exercitar a produção oral. Nessa atividade, os cursistas falam sobre 
suas experiências, suas atitudes em sala de aula e os pontos positivos e 
negativos que pode observar em sua atuação docente. Devido à grande 
quantidade de cursistas, foram selecionados, aleatoriamente, para este tra-
balho, os arquivos de sete cursistas. Essas gravações em arquivo de áudio 
foram transcritas, recortadas e analisadas.

Organizamos este artigo em 5 partes. Como estamos tratando de ensi-
no a distância, iniciamos nossa reflexão abordando esse tema. Na segunda 
parte, fazemos considerações sobre o curso de especialização em Língua 
Inglesa, Na terceira, contextualizamos o leitor sobre a proposta e os objetivos 
específicos da atividade em análise. Na quarta, analisamos nosso corpus e 
discutimos, com base na teoria supracitada, realizando, assim, um movi-
mento/batimento entre teoria e análise proposto pela análise do discurso. 
E, por fim, apresentamos as considerações finais a que chegamos por meio 
deste estudo.

Educação a distância e tutoria on-line 

A educação a distância (EaD) pode contribuir muito para a formação 
continuada de profissionais, pois esses, devido ao trabalho, não têm muito 
tempo disponível para investirem na formação em serviço. Essa modalidade 
de ensino e aprendizagem proporciona a esse profissional oportunidades de 
estudo orientado em horários flexíveis, ou seja, o aluno acessa a plataforma 
virtual, no horário que lhe for mais conveniente e realiza as atividades com o 
auxílio de um tutor online, como ocorre nos cursos da Redefor, em especial, 
o de Língua Inglesa, nosso objeto de estudo neste trabalho.

 De acordo com Moran (2002), a educação a distância deve ser com-
preendida como:

ensino/aprendizagem onde professores e alunos não es-
tão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar 
conectados, interligados por tecnologias, principalmente 
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as telemáticas, como a Internet. Mas também podem ser 
utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, 
o telefone, o fax e tecnologias semelhantes (Ibid idem, s/p).

O autor ainda afirma que “A educação a distância pode ter ou não 
momentos presenciais, mas acontece fundamentalmente com professores 
e alunos separados fisicamente no espaço e ou no tempo, mas podendo 
estar juntos através de tecnologias de comunicação.” Além desse conceito, 
Moran (2002) também salienta o conceito de “[…] educação contínua ou 
continuada, que se dá no processo de formação constante, de aprender 
sempre, de aprender em serviço, juntando teoria e prática, refletindo sobre 
a própria experiência, ampliando-a com novas informações e relações”.

Já na visão de García Aretio (1987, p. 60), a educação a distância é:

[…] um sistema tecnológico de comunicação de massa e 
bidirecional, que substitui a interação pessoal, em aula, de 
professor e aluno, como meio preferencial de ensino, pela 
ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos 
e o apoio de uma organização tutorial, que propiciam a 
aprendizagem autônoma dos estudantes.

Para Lampert (2000):

A educação a distância é uma organização de ensino-apren-
dizagem individualizada, que tem objetivos, metodologias 
e sistemas de avaliação definidos e, apoiando-se em uma 
variada gama de recursos tecnológicos (material impresso, 
correspondência escrita, áudio, vídeo e mídia e redes base-
adas no computador), sem o contato formal de professor e 
aluno, objetivando democratizar a educação, propiciando 
sem distinção de idade, raça, credo religioso, ideologia po-
lítica ou classe social, a oportunidade de completar escola-
ridade, reciclar e/ou atualizar-se para enfrentar os desafios 
do cotidiano.
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A partir dessas definições de educação a distância, fica claro que essa 
modalidade de ensino se efetiva por meio de atividades mediadas, portanto, 
torna-se figura de destaque o tutor. Assim, na sequência o artigo apresenta 
o conceito de tutoria e o papel do tutor dentro do processo de ensino-
-aprendizagem a distância48.

Para Souza et al. (2004) “A tutoria pode ser entendida como uma ação 
orientadora global, chave para articular a instrução e o educativo.” Segundo 
os autores a tutoria compreende “um conjunto de ações educativas que 
contribuem para desenvolver e potencializar as capacidades básicas dos 
alunos, orientando-os a obterem crescimento intelectual e autonomia […]”.

 Um fato é inquestionável: todos os pré-requisitos básicos necessá-
rios para a formação de um professor presencial também são necessários 
para formação de um tutor a distância, além de outro saberes. De acordo 
com Delor (apud FARIA &FRANCIOSI, 2005), a educação deve organizar-se 
em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a 
vida, serão de algum modo para o indivíduo, os pilares do conhecimento: 
“aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a viver juntos” e “aprender 
a ser”, o que integra as três anteriores. Não podemos nos esquecer de que, 
embora estejam separadas por motivos didáticos, elas formam um todo e 
relacionam-se mutuamente.

De acordo com a visão de Souza et al. (2004), os tutores são fundamen-
tais na educação a distância, pois garantem “a inter-relação personalizada e 
contínua do aluno no sistema e […] viabilizam a articulação necessária entre 
os elementos do processo e execução dos objetivos propostos.”

Quanto à justificativa para essa importância atribuída aos tutores, Souza 
et al. (2004) comentam que:

Não se concebe mais a ideia de educação como processo 
de vinculação ou de modelagens de comportamentos, 
mas, sobretudo, uma ação consciente e coparticipativa que 
possibilite ao aluno a construção de um projeto profissional 

48 Ressaltamos que, embora o tutor e seu papel não seja nosso objetivo principal 
neste estudo, não podemos desconsiderar que a produção discursiva que 
analisamos também contou com o auxílio do tutor (em alguns casos mais, 
outros menos), o que justifica essa breve reflexão sobre o assunto.
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político e inovador. É nesta perspectiva que se situa a ação 
tutorial, com o propósito de propiciar ao estudante a distân-
cia um ambiente de aprendizagem personalizado, capaz de 
satisfazer suas necessidades educativas (Idem et al., 2004).

Para Pretti (1996, p. 27), “o tutor, respeitando a autonomia da apren-
dizagem de cada cursista, estará constantemente orientando, dirigindo e 
supervisionando o processo de ensino-aprendizagem […]. É por intermédio 
dele, também, que se garantirá a efetivação do curso em todos os níveis”.

Por fim, Souza et al. (2004) afirmam que o trabalho de tutoria online “deve 
ser visto como o atendimento à educação individualizada e cooperativa 
e numa abordagem pedagógica centrada no ato de aprender que põe à 
disposição do estudante-adulto recursos que lhe permitem alcançar seus 
objetivos no curso, de forma mais autônoma possível.”

De acordo com Oliveira e Lima (2009), o tutor tem a função de facilitar 
o processo de ensino-aprendizagem, garantindo a concretização dos prin-
cípios de autonomia e aprendizagem, criando espaços colaborativos de 
aprendizagem, proporcionando aos alunos, a interação e integração com a 
proposta pedagógica do curso.

Essa afirmação deixa claro como a figura do tutor é indispensável nesse 
processo, pois cabe a ele conduzir o discente no caminho proposto pelo 
curso, corrigir os desvios de percurso, colaborar para sanar dúvidas e manter a 
atitude de permanente interesse na prática pedagógica oferecida pelo curso.

Quanto às características predominantes que devem fazer parte do dia a 
dia do tutor, destaca-se a capacidade de perceber problemas e propor solu-
ções para as dúvidas; ser um motivador, mostrando-se sempre presente para 
colaborar com o discente em todos os passos do curso; ter a competência 
para criar uma empatia com os alunos e tornar-se um facilitador na construção 
do conhecimento. Para Oliveira e Lima (2009) “o tutor é o elemento chave, 
dinâmico e essencial na harmonização do processo ensino-aprendizagem”.

 Diante disso, não cabe mais um “professor conteudista”, mas sim um 
mediador/orientador. De acordo com Demo e Pérez Gómez (apud FARIA; 
FRANCIOSI, 2005), “a profissão docente não se define mais pela transmissão, 
mas pela (re)construção do conhecimento”. Dessa forma, é assim que deve 
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ser visto o tutor, como alguém que possui consciência crítica acerca de sua 
função e sabe desempenhá-la aliada à tecnologia competentemente.

No que tange às atividades de formação dos discentes, especificamen-
te, os tutores são os responsáveis pela compreensão dos alunos no que se 
refere à produção de atividades, tempo disponível para executar cada ação, 
assim como pela disponibilização de atividades, tanto nos fóruns virtuais 
quanto nos chats49. Todas essas atividades tutoriais devem ser realizadas 
diariamente, pois dessa forma garante-se a participação efetiva do corpo 
de cursistas também cabe ao tutor oferecer um retorno aos alunos sobre 
todas as atividades desenvolvidas após o término do prazo de execução.

Além dessa função acadêmica, o tutor desenvolve um trabalho adminis-
trativo, de apoio em relação às operações técnicas que incluem informar a 
coordenação sobre problemas enfrentados pelos alunos, produzir relatórios 
periódicos e avaliar o desempenho como tutor ao final do ciclo de trabalho.

Assim, para que o tutor possa executar de maneira efetiva o seu papel 
deve levar em consideração a seguinte afirmação feita por Oliveira e Lima 
(2009) de que “na EaD e em cursos on-line, a ideia da aprendizagem […] 
mostra a possibilidade de aprender junto […]”. Segundo os autores, “o tutor 
irá fazer a ponte entre os cursistas, o ambiente e o processo de aprendiza-
gem e colaboração.” Tais conceitos mostram que o tutor, portanto, deve ter 
a qualidade de saber trabalhar em conjunto com os discentes estabelecendo 
uma parceria que contribua para o sucesso do processo de aprendizagem 
de seus cursistas.

Os tutores, virtuais e presenciais, instituem-se como orientadores e 
mediadores da aprendizagem responsáveis por facilitar o processo de 
construção do conhecimento. Entre as principais características desse tutor 
estão: os conhecimentos técnicos e pedagógicos, o conhecimento sobre a 
proposta pedagógica do curso, o domínio do conteúdo e a habilidade de 
interagir e comunicar-se por meio da internet.

Segundo Faria e Franciosi (2005), nessa modalidade, um professor com-
petente será:

49 Chats são ambientes on-line de interação síncrona, nos quais os interagentes 
se comunicam prioritariamente pela linguagem escrita, podendo compartilhar 
arquivos de texto, arquivos visuais ou sonoros, por exemplo.
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aquele capaz de reconstruir seu projeto pedagógico dentro 
do contexto da instituição, da modalidade de ensino e do pa-
radigma EaD, com consciência crítica e interpretação própria, 
empregando adequadamente as modernas tecnologias, para 
facilitar a interação social, possibilitando a criação coletiva 
do conhecimento compartilhado. (Idem, 2005)

Essa discussão sobre o papel do tutor se fez necessária porque a pro-
dução discursiva dos cursistas pode variar conforme o tutor. Por exemplo, 
um ambiente virtual cujo tutor incentiva mais intensamente seus cursistas a 
aprofundarem seus estudos, dando exemplos pertinentes ao tema abordado 
pelo curso, sugerindo livros e sites, por exemplo, pode ter uma produção 
mais rica em vários aspectos do que uma um ambiente virtual cujo tutor 
interage e incentiva menos os cursistas. 

 Especialização em Língua Inglesa: o curso Redefor

No ano de 2010, mais especificamente no mês de setembro, a Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo (SEESP), aliada à USP, UNESP e UNICAMP, 
passou a oferecer cursos de especialização lato sensu, na modalidade EaD, 
para professores e gestores da Rede Pública do Estado de São Paulo, o que 
proporcionou, de certa forma, um contato maior desses professores com as 
teorias mais recentes relacionadas ao processo ensino-aprendizagem dentro 
das mais diversas disciplinas escolares. Este projeto recebeu o nome de Rede 
São Paulo de Formação Docente (Redefor).

No caso da UNESP, foram delegadas as disciplinas de Química, Filosofia, 
Artes, Geografia e Língua Inglesa, sendo esta última o foco desta pesquisa. 
A intenção do projeto da SEESP foi, inicialmente, oferecer 10 mil vagas no 
ano de 2010; já na segunda etapa, no ano de 2012, foram oferecidas mais 
20 mil vagas para professores e profissionais da área de educação pública 
do estado de São Paulo.

Para o curso de especialização em Língua Inglesa, foram oferecidas 650 
vagas em 2010. Contudo, em 2011, 1350 novas vagas foram oferecidas. Foram 
contratados, inicialmente, 13 tutores para o curso, encarregados de aproxi-
madamente 50 alunos cada. Seis deles atuando na UNESP de Assis, e sete 
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na de Marília. Já no ano de 2011, foram contratados novos tutores, para os 
polos de Assis e Marília, a fim de atender a grande quantidade de cursistas.

A plataforma TelEduc, disponibilizada pela UNESP e na qual o curso é 
oferecido, apresenta vários ícones: entre eles destacam-se o Portfólio, no 
qual são postados trabalhos individuais ou/e em grupo; o Fórum, espaço no 
qual são discutidas as questões propostas individualmente e/ou em grupos e 
onde o papel do tutor emerge ainda mais, pois é nesse espaço que o mesmo 
atua mais ativamente como mediador entre as discussões realizadas pelos 
cursistas, e o Diário de Bordo, no qual são feitos comentários breves e mais 
espontâneos, de acordo com o tema proposto pela disciplina. Vale ressaltar 
que todos os portfólios são avaliativos, ou seja, são atribuídas notas de zero 
a dez pelos tutores/professores, mas nem todos os fóruns são avaliativos, 
diferentemente dos diários que nunca o são.

Diante dessa nova modalidade de ensino, há profissionais que se posi-
cionam de diversas maneiras, o que tem gerado discussões calorosas dentro 
das próprias instituições que oferecem esse tipo de curso.

O material oferecido para essa modalidade de ensino é produzido por 
professores doutores vinculados a instituições públicas de ensino superior 
e busca estreitar as relações entre as pesquisas acadêmicas sobre educação, 
tecnologia e ensino de línguas e as práticas pedagógicas na educação básica, 
a fim de que essas produções científicas exerçam influências e mudanças 
significativas dentro do funcionamento do sistema educacional de nosso 
país tanto quanto a práxis docente (no sistema de educação básica nacional) 
possa transformar o vir a ser das pesquisas desenvolvidas nas universidades. 

Breves notas sobre as atividades a serem analisadas

O curso de especialização em Língua Inglesa oferecido aos professores 
da escola pública é dividido em cinco módulos diferentes. A atividade a ser 
analisada fez parte do módulo 3, disciplina 5, que iniciou em 18 de abril de 
2011 e encerrou em 8 de maio de 2011.

Os alunos/professores foram avaliados de zero a 10, de acordo com seu 
desempenho nessa atividade individual, cujo objetivo foi avaliar a apresen-
tação oral que descreve o participante do curso como um professor, por 
esta razão, o tema foi “Myself as a teacher”. Os critérios utilizados para avaliar 
as gravações foram: entonação, pronúncia, e apresentação. Os cursistas 
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receberam instruções escritas em Língua Inglesa e puderam basear-se em 
dezoito questões. Seguem, abaixo, as instruções e as questões:

MYSELF AS A TEACHER

You are supposed to choose all or some of the clues bellow 
and finish them with a proper ending in order to prepare a short 
speech (about 2 to 6 minutes) and record it.

1. What I most like about myself as a teacher is… 

2. I am at my best in the classroom when… 

3. My pupils like it when… 

4. I would describe my teaching style as … 

5. When I think about my classroom I… 

6. I like it best in teaching when… 

7. I should like to change the way I teach but… 

8. The main change I should like to make in my classroom is… 

9. What I have most to learn about teaching is… 

10. What I most try and avoid in my teaching is… 

11. I envy those teachers who… 

12. I am the sort of teacher who… 

13. When somebody criticized my teaching I… 

14. What I would really like to see happening in my classroom is… 

15. What I most dislike about being a teacher is… 

16. Children seem to learn best when I… 

17. I wish I was better able to… 

18. Most of my colleagues think I am…

Quadro 3: questões apresentadas para subsidiar o desenvolvimento da 
atividade intitulada Myself as a teacher, presente no módulo 3, disciplina 5, 
 que iniciou em 18 de abril de 2011 Vale ressaltar que as questões deste 

quadro foram norteadoras e não de uso obrigatório para a composição oral.



136

Memória discursiva e identidades no  
e-portfólio: teoria e análise

O professor de Língua Inglesa que atua na escola pública do Estado de 
São Paulo ministra, em cada turma, duas aulas semanais de cinquenta mi-
nutos. Enfrenta, assim como professores de outras disciplinas, salas de aulas 
numerosas, indisciplina, desinteresse, falta de equipamentos, dentre outras 
dificuldades. Muito do que esse professor aprendeu na teoria, as crenças 
sobre métodos de ensino de língua estrangeira, as dinâmicas, os jogos, etc., 
não se adéquam a sua prática diária, gerando assim uma crise na identidade 
desse sujeito. Essa crise de identidade é o que propicia diversos estudos e 
discussões a esse respeito.

Os professores cuja produção discursiva foi nosso objeto de análise 
postam suas atividades e comentários em e-portfólios, os quais reúnem 
todo o material produzido durante o curso. Além disso, o portfólio serve 
para a avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem (SELDIN, 1997). Na 
produção discursiva materializada no e-portfólio, o sujeito professor é dis-
cursivizado e toma corpo em seu próprio discurso, construindo identidades 
e estabelecendo diferenças.

Gregolin (2008) afirma que a identidade é definida pela e na relação do 
indivíduo com outros indivíduos. Logo, “a identidade se constrói a partir da 
diferença, da percepção de si e do outro, pela valorização do ‘eu’ frente ao 
‘outro’”.

Na mesma linha de pensamento, Fino e Souza (2003, p. 234) explicam que 
“o sujeito constrói a sua identidade pessoal a partir não só da relação consigo 
próprio, no conflito entre imagens de si (presentes, passadas e idealmente 
projectadas), como a partir da relação que ele estabelece com o outro, no 
reconhecimento desse outro e da diferença entre ambos”.

Neste trabalho, não analisamos discursos de outros sujeitos sobre o 
professor, mas discursos dos próprios professores, cuja presença do outro se 
materializa na retomada de memórias discursivas, já-ditos, e pré-construídos 
de como deve ser um “bom” professor de língua estrangeira.

Segundo Pêcheux (1999, p. 263), “a memória discursiva seria aquilo que, 
frente a um texto aparecendo como acontecimento a ler, vem reavivar os 
‘implícitos’ necessários para sua leitura: a condição do lisível com relação 
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ao próprio lisível”. Em outras palavras, são os dizeres anteriores (ditos por 
outras pessoas, em outros lugares) que fazem com que um dado discurso 
faça sentido. 

I would describe my teaching style as dynamics. I’m always 
trying to make something more than work only the subjects 
presented in the books. (Cursista A)

O discurso do cursista A materializa a memória de que um professor de 
inglês deve ser dinâmico, divertido para que os alunos aprendam com prazer. 
Materializa também o desejo de identificação com esse “bom” professor 
pela afirmação de ser esse o seu estilo. Essa mesma memória discursiva 
materializou-se em discursos de vários outros professores, como podemos 
observar nos excertos seguintes:

I would say my teaching style is as a facilitator, because I’m 
the style of teacher who tries his best to make the learning 
process easier. […] My Students like when I make something 
different, make jokes and games to interact with them. 
(Cursista B)

I would describe my teaching style as open-minded, flexi-
ble, organized, patient. I believe I have a facilitator teaching 
style. (Cursista C)

My pupils like when I bring them different kinds of activities, 
games and when they can use English in a real situation. 
(Cursista D)

I am the sort of teacher who is always optimistic, no matter 
how hard it is, because in the end, we teachers have a big 
ethical responsibility to accomplish, I mean, we have in 
our hands the level of education of a whole generation. 
(Cursista E)

What I most like about myself as a teacher is my creativity. 
I’m always looking for a different way to teach a topic by 
using different resources. (Cursista F)
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Como observamos acima, os professores que não se declararam como 
pertencentes à identidade de “bons” professores, descreveram suas atitu-
des ou a reação dos alunos em relação a sua aula, que também remetem 
a essa mesma memória discursiva de que uma boa aula de inglês deva ser 
divertida, com jogos música, filmes, etc. Entretanto, a noção de identidade 
não pode ser compreendida como um bloco homogêneo, mas como uma 
heterogeneidade constitutiva da própria identidade. Nesse sentido, Fernan-
des (2005, p. 43) afirma que “a identidade, assim como o sujeito, não é fixa, 
ela está sempre em produção, encontra-se em um processo ininterrupto de 
construção e é caracterizada por mutações”.

Portanto, ao mesmo tempo em que os professores parecem desejar 
pertencer a essa identidade do professor divertido, da aula dinâmica, dei-
xam transparecer outras memórias que constroem identidades diferentes. 
Vejamos um excerto que demonstra o dito.

I envy that teacher who can keep the order and discipline in 
the classroom without speaking loud. They just look straight 
to the students and they stop talking. I have a friend who is 
an excellent Portuguese teacher that is really like that. I really 
envy her in the most positive sense. (Cursista A)

O professor invejado por nosso cursista é um professor tradicional, autori-
tário; o oposto do professor divertido e dinâmico discursivizado em excertos 
anteriores. Mesmo assim, o cursista o classifica como “excelente”, podendo 
significar que, para esse sujeito professor, um “bom” professor é aquele que 
consegue “manter a ordem” na sala de aula, mas reproduz certas crenças 
para poder pertencer, ou por acreditar que é o mais adequado a ser dito 
sobre essa temática, visto que, conforme Hall (2000, p. 12), as identidades “são 
as posições que o sujeito é obrigado a assumir”, sendo elas representações 
construídas “ao longo de uma ‘falta’, ao longo de uma divisão, a partir do 
lugar do Outro […]”.

Considerando essa definição de Hall, observamos que, ao se discursiviza-
rem como sujeitos professores de inglês inseridos na sociedade contempo-
rânea, esses sujeitos são obrigados a assumir uma posição, uma identidade 
de professor “antenado”, “conectado”, atualizado sobre as novas tecnologias 
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e ferramentas que contribuem no processo de ensino-aprendizagem, como 
vemos a seguir.

It’s a dream to work with PowerPoints in every classes and 
to be connected to the internet all the time. If this dream 
comes true we would be able to teach the students much 
more about English language and the world. (Cursista A)

The main change I should like to make in my classroom is 
to provide some resources, such as: illustrated materials, 
banners, visual display of the subject around the classroom 
[…] In short, more technology. (Cursista C)

I would like to change the way I teach, but we do not have 
enough infrastructure like a computer with internet for every 
student, for example. (Cursista E)

Essa contradição entre as identidades discursivas construídas por esses 
professores é constitutiva e ocorre devido a sua relação social. Segundo Silva 
(2000, p. 89), “isso significa que sua definição – discursiva e linguística – está 
sujeita a vetores de força, a relações de poder. Ela não é simplesmente defi-
nida, ela é imposta”, como também afirma Hall (2000, p. 12). Ela é, portanto, 
“um significado – cultural e socialmente atribuído” (SILVA, 2000 p.89). Nesse 
processo de identificação/pertencimento a essa identidade de professor 
contemporâneo, vemos que nenhum dos professores se afirma como tal. Eles 
gostariam de ser, gostariam de fazer diferente, mas devidos a certas dificulda-
des, esse desejo só demonstra que eles sabem o que devem e podem dizer 

 diante dessas condições de produção.
Na construção de identidades, o discurso do outro pode funcionar como 

legitimador de uma identidade desejada.

Most of my colleagues think I am a very good teacher. 
(Cursista D)

Nesse excerto, o professor não diz explicitamente: “Eu sou um bom 
professor”, mas diz que os outros o identificam como tal. Esse modo de 
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funcionamento do discurso visa a legitimar uma identidade e a evitar a 
construção de uma imagem negativa, arrogante de si.

Considerações finais

Por meio de nossa breve análise, observamos que crenças, valores, me-
mórias são materializados contraditoriamente na produção discursiva dos 
professores avaliados. Essa contradição constitutiva da identidade discursiva 
traz à tona o professor tradicional e o contemporâneo; o autoritário e o 
dinâmico, todos misturados heterogeneamente, por meio de retomadas 
de memórias discursivas, na construção de identidades, pois, conforme 
Mariani (1989, p. 41), “trabalhar com a memória discursiva é estar observando 
retomadas e/ou disjunções nada pacíficas, uma vez que se trata de conflitos 
pela regularização e hegemonia de sentidos”.

Nos excertos apresentados neste trabalho, vemos que, ainda que exista 
uma enorme tentativa nos cursos de formação de professores para que eles 
não permaneçam no tradicionalismo, aplicando somente métodos e técnicas 
tradicionais, há uma resistência no discurso desses professores quando eles 
se encontram inseridos na rotina escolar. Resistência essa que traz memórias, 
atitudes que os identifica como professores tradicionais, embora em outros 
momentos seus discursos materializem a identidade de professor moderno, 
contemporâneo.

Neste breve estudo de caso, não pretendemos estabelecer identidades 
fixas, engessadas, visto que, conforme nossa filiação teórica – análise do 
discurso francesa -, o sujeito é heterogêneo, dividido, cindido e, portanto, 
sua identidade também o é.



141

Referências

FARIA, E. T.; FRANCIOSI, B. R. T. 2005. De professor(a) presencial a professor(a) virtual: 
a capacitação docente em EAD. Disponível em: <http://www.ricesu.com.
br/ciqEaD2005/trabalhos/11.pdf>. Acesso em 10.nov.11.

FERNANDES, C. A. Análise do discurso: reflexões introdutórias. São Carlos: Claraluz, 
2005.

FINO, C. N.; SOUSA, J. M. “Alterar o currículo: mudar a identidade”. Revista de 
Estudos Curriculares. Vol. 1, nº 2, 2003, p. 233-250.

GARCIA ARETIO, L. “Para uma definição de educação a distância”. Tecnologia 
Educacional, Rio de Janeiro, v. 16, nº 78-79, nº 56-61, set-dez. 1987.

GREGOLIN. “Identidade: objeto ainda não identificado?” Estudos da Língua(gem) 
(Impresso), v. 4, p. 23-36, 2008.

HALL, S. “Quem precisa de identidade?” In: SILVA, T. T (Org.). Identidade e diferença: 
a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000, p. 103-133.

LAMPERT, E. Educação a distância: elitização ou alternativa de democratizar o 
ensino. Espanha, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 
2000. Disponível em: <http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_
numero_02/n2_art_lampert.htm>. Acesso em: 09.out.11.

MARIANI, B. O PCB e a imprensa: os comunistas no imaginário dos jornais 1922-
1989. Rio de Janeiro: Revan; Campinas: Unicamp, 1998.

MORAN, J. M. O que é educação a distância. 2002. Disponível em:

<http://www.eca.usp.br/prof/moran/dist.htm>. Acesso em: 09.out.11.

OLIVEIRA, C. L. A. P; LIMA, J. G. O. 2009. “Tutoria on-line no programa de formação 
continuada de professores em mídias na educação”. Debates em 
Educação, Maceió, v. 1, nº 1, 2009. Disponível em: <http://www.seer.
ufal.br/index.php/debateseducacao/article/viewArticle/33>. Acesso 
em: 24.out.11.

PÊCHEUX, M. “Papel da memória”. In: ACHARD, P. et. al. Papel da Memória. 
Campinas: Pontes, 1999.

POSSENTI, S. “Teoria do Discurso: um caso de múltiplas rupturas”. In: MUSSALIM, 
F.; BENTES, A. C. (orgs.). Introdução à Linguística: fundamentos 
epistemológicos. 4. ed. Vol. 3. São Paulo: Cortez, 2009. Cap. 10, p. 353-391.

PRETTI, O. Educação a distância: construindo significados. Cuiabá: NEAD/IE; 
UFMT, 2000.

http://www.eca.usp.br/prof/moran/dist.htm
http://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/viewArticle/33
http://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/viewArticle/33


142

SELDIN P. The teaching portfolio: a practical guide to improved performance 
and promotion/tenure decisions. 2nd ed. Boston: Anker Publishing 
Company, 1997.

SILVA, T. T. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, T. T. (Org.). 
Identidade e Diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: 
Editora Vozes, 2000, p.73-102.

SOUZA, J. V. et al. « Tutoria na Educação a distância”. In: Congresso internacional 
de educação a distância, 11, 2004, Salvador. Disponível em: <http://
www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/088-TC-C2.htm>. Acesso 

em: 10.out.11.

http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/088-TC-C2.htm
http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/088-TC-C2.htm


143

redefor: uma das pontes para a construção 
de senso crítico do docente de ensino Básico 

do estado de São Paulo

Cláudia Regina da Silva FRANZÃO 

Elaine Carneiro D. SANT’ANNA 

reSUMo

A era da informação e comunicação tem exigido de seus consumidores 
e cidadãos, cada vez mais, o domínio no uso de ferramentas de mídia, 
não só para sua inserção no mercado de trabalho, mas, também, como 
parte de sua formação educacional, seja pelo acesso a bibliotecas, en-
ciclopédias e repositórios disponíveis na rede, seja para produção e/ou 
armazenamento de informação em nuvem na rede. Tendo tal pressu-
posto em mente, este artigo pretende apresentar uma breve discussão, 
focada na análise linguístico-comunicativa tanto da forma, quanto dos 
conteúdos, de amostras de mensagens trocadas na Rede de Formação 
de Professores (Redefor), edição 2010/2011, ao longo dos meses de ou-
tubro/2010 e agosto/2011. A partir, principalmente, do ponto de vista das 
ideias aventadas por Baccega (1998), Charaudeau (2008) e Sodré (2002), 
argumenta-se que a comunicação mediada pode apresentar-se como 
um dos facilitadores para a detecção de possíveis lacunas de aprendizado 
durante a graduação. Tais lacunas, ao serem identificadas nos cursos de 
especialização a distância, oferecidos pela SEE/SP e a UNESP mais espe-
cificamente, proporcionam não só a reflexão a respeito da prática dos 
docentes, mas, também, como forma de mediação interativa no processo 
de aprimoramento de conhecimentos prévios ou, até mesmo, na falta 
deles, a comunicação mediada por computador apresenta-se como elo 
para a construção de senso crítico por parte do cursista, visando à me-
lhoria do desempenho docente em sala de aula. Também se apresenta 
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como pertinente a oportunidade que é oferecida aos “cursistas” para 
desenvolverem novas abordagens metodológico-pedagógicas que en-
volvam o uso de ferramentas de mídia, ou seja, novas linguagens, seus 
códigos e tecnologias.

Palavras-chave: comunicação mediada; Redefor 2010/2011; formação continuada; 
EaD; novas linguagens, seus códigos e tecnologias. 

Introdução 

A verdadeira linguagem científica é aquela que se constitui
num elevado nível de abstração a partir da linguagem do 
universo cultural ao qual pertence o sujeito/pesquisador, e 

cujo objeto está no horizonte desse universo. 

(BACCEGA, 1998 p. 97)

A era da informação e comunicação tem exigido de seus consumidores 
e cidadãos, cada vez mais, domínio no uso de ferramentas de mídia, seus 
códigos, linguagens e respectivas tecnologias, não só para a inserção do 
cidadão no mercado de trabalho, mas, também, como parte de sua forma-
ção educacional, seja pelo acesso a bibliotecas, enciclopédias e repositórios 
disponíveis na rede, seja para produção e/ou armazenamento de informação 
em nuvem. Tendo o pressuposto em mente, este artigo pretende apresentar 
uma breve discussão, focada na análise linguístico-comunicativa, tanto da 
forma, quanto dos conteúdos, de amostras de produções textuais escritas, 
trocadas na Rede de Formação de Professores (Redefor), edição 2010/2011, 
ao longo dos meses de agosto/2010 a outubro/2011, por entender que a 
comunicação mediada pode apresentar-se como um dos facilitadores para 
a possível construção de senso crítico em relação à prática docente frente 
à globalização, às novas mídias, seus códigos, linguagens e tecnologias. Ou 
seja, nos cursos de especialização a distância oferecidos pela SEE/SP e a 
UNESP, mais especificamente, abre-se a possibilidade de mediar o processo 
de construção de senso crítico, ao longo das interações feitas entre o tutor 
online, seus cursistas e, principalmente, entre estes.
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A partir da criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2005, 
em parceria com a ANDIFES e Empresas estatais, focalizando as Políticas e 
a Gestão da Educação Superior, abre-se todo um novo leque de ações, a 
serem desenvolvidas no tocante à formação não só na educação básica, mas, 
também, na universitária, e de capacitação de profissionais. Articulada entre 
a Secretaria da Educação a Distância – SEED/MEC e a Diretoria de Educação 
a Distância – DE/CAPES, essa política pública visa à expansão da educação 
superior de acordo com o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE.

Após seis anos de trabalho, 88 instituições integram o Sistema UAB, entre 
universidades federais, estaduais e Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia (IFETs). Dentre as universidades estaduais encontra-se a UNESP, 
a qual contribui para o sucesso do projeto com vários polos de formação a 
distância. Nesse cenário, interessa-nos mais especificamente a atividade do 
polo da Redefor/UNESP Assis e Marília, o qual é responsável pelo curso de 
Mestrado lato sensu em Língua Estrangeira Moderna – Inglês para professores 
da Rede Pública de Ensino Básico e Fundamental do Estado de São Paulo.

Até o presente momento, duas edições do curso são contabilizadas: a 
primeira, em 2010/2011, ampliou os conhecimentos de mais de 650 profes-
sores; atualmente, em sua segunda edição, novos cursistas frequentam as 
salas virtuais de aprendizado disponibilizadas via portal EDUTEC, ambiente 
TelEduc.

Das salas operantes na primeira edição, destacamos algumas produções 
textuais de duas cursistas vinculadas a uma turma que chamaremos de 
Turma 1, as quais terão seus nomes trocados pelas letras A e B por razões 
éticas. Cabe lembrar, aqui, que a comunicação entre tutores e cursistas é 
basicamente toda desenvolvida em ambiente de aprendizagem virtual (AVA); 
apenas ao final do curso, quando da apresentação presencial dos Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCCs), cada cursista é avaliado presencialmente por 
um tutor que poderá não ser aquele que o acompanhou durante o curso. 

Um olhar mais próximo

A comunicação mediada por ferramentas de ambiente virtual de apren-
dizagem apresenta-se pautada sob a antítese entre proximidade e distancia-
mento. Ao mesmo tempo em que cursista e tutor encontram-se em lugares, 
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tempos e leituras diferentes, ambos partilham da intimidade propiciada pela 
ferramenta de mídia utilizada. Se, por um lado, a distância é física, a proxi-
midade virtual nos despe de preconceitos colados a nossa pele da Cultura, 
pautados pela presença do outro na comunicação engendrada pelo prisma 
da Semiótica, pela leitura do que nos é familiar e não familiar na imagem 
do outro, nosso interlocutor.

Num ambiente de comunicação virtual mediada, também ativamos e 
desativamos valores, crenças e ideologias presentes nos registros textuais 
deixados por escritores digitais em suas produções textuais, ao longo das 
interações. Dentre as diversas produções, elegemos os textos da ferramenta 
Fórum de Discussões, para ilustrarmos nosso ponto de vista sobre a constru-
ção de senso crítico a partir da Comunicação Midiática, ao longo dos doze 
meses de duração do curso Redefor.

O corpus completo das interações nos Fóruns de Discussões abrange 44 
participações da cursista A e 17 participações da cursista B, ocorridas em 6 
fóruns individuais, dos quais, a título de ilustração para esse artigo, apenas 
trechos de seus textos serão apresentados para fundamentarmos nossa 
premissa de que é possível observar desenvolvimento de senso crítico. 
Ademais, os fragmentos aqui utilizados estão exatamente na forma como 
foram apresentados nos fóruns, sem qualquer correção quanto a aspectos 
ortográficos, de coesão ou coerência, dentre outros.

Cabe lembrar que, durante o curso da Redefor (2010/2011), foram pro-
postos 47 fóruns de discussão, sendo 10 individuais e 37 distribuídos em 
grupos de cerca de cinco alunos cada. Para nossa observação, escolhemos, 
primeiramente, os fóruns individuais em português, pois nosso objetivo 
era observar as contribuições dos cursistas com o maior intervalo de tem-
po possível entre elas. Tendo o exposto em mente, delimitamos o corpus 
de análise para esse artigo a partir dos fóruns em Língua Portuguesa que 
tivessem feito parte das disciplinas iniciais e finais do curso. Desse modo, 
pudemos observar as produções textuais em um momento inicial, no mês 
de agosto/2010, e em um momento final, no mês de outubro/2011.

Nossa opção pelos cursistas A e B deveu-se ao fato de observarmos evo-
lução tanto em seus discursos, quanto em suas notas iniciais e finais relativas 
ao aproveitamento nos fóruns. O rendimento da cursista A, por exemplo, 
passou de 7,0 para 10,0 e o da cursista B, de 5,0 para 9,2. Aproveitamos tam-
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bém para lembrar que, embora esses valores tenham sido atribuídos pela 
tutora online da sala intitulada Turma 1, os critérios de correção adotados 
para cada avaliação foram, ao longo do curso, sempre discutidos entre todos 
os tutores e autores de cada disciplina, para que se chegasse a um consen-
so e que fossem aplicados os mesmos norteadores para todas as turmas, 
sendo que a média mínima de aproveitamento estabelecida pelo estatuto 
da Redefor é de nota igual ou superior a 7,0.

O primeiro fórum, cujo tema era “Abordagem Gramatical”, pedia em sua 
proposta que os cursistas apresentassem suas reflexões, bem como intera-
gissem com as participações dos seus colegas, a partir da leitura crítica de 
um vídeo, dos textos indicados para leitura na Disciplina 1, e da experiência 
de vida tanto acadêmica, quanto profissional de cada cursista. Além disso, 
os cursistas deveriam fundamentar suas participações em quatro perguntas 
disparadoras, ou seja, as interações no Fórum de Discussão contemplariam 
senso crítico em relação à prática pedagógica pessoal e à dos colegas.

Ao focalizarmos os textos produzidos por A e B, observamos duas 
questões diferentes. A primeira é relativa ao embasamento argumentativo. 
A cursista A teve 4 participações longas, totalizando cerca de 700 palavras, 
ao passo que a B teve duas participações, num total de 75 palavras. Contu-
do, nenhuma delas fez citação ou referência ao texto teórico indicado para 
leitura e que serviu de embasamento para o tema do fórum. Na justificativa 
da avaliação da cursista A, a tutora online apontou para esse fato em sua 
justificativa, com as seguintes palavras: “Boa participação. No entanto, não 
relacionou os textos lidos nas argumentações.” Para a cursista B, a justificativa 
indicou: “Faltou relacionar as práticas pedagógicas com os textos lidos e a 
videoaula.”

A segunda questão a ser ressaltada, diz respeito à contemplação da 
proposta. A cursista A, embora não tenha fundamentado suas ideias, nem 
citado o vídeo ou os textos lidos, abordou parte das questões da proposta 
do fórum, enquanto B apenas tangenciou resposta para uma das questões.

Diante do exposto, conclui-se que, além da falta de fundamentação 
teórica e da contemplação da proposta para o fórum, as opiniões são pau-
tadas, predominantemente, no senso comum de ambas cursistas, como 
demonstrado no trecho reproduzido abaixo:
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Quanto ao material do governo, o currículo obrigatório, 
percebo que é muito rico e dinâmico, com grandes possi-
bilidades de criatividade no que se refere à exploração do 
conteúdo através de trabalhos, discussões sobre os temas 
propostos o que gera um grande interesse por parte dos 
alunos, uma vez que são textos de internet, há presença 
de fotos, figuras coloridas o que atrai a atenção, próximos 
à realidade deles, principalmente no ensino fundamental. 
Já para o ensino médio, nem tudo é tão prazeroso, caindo 
na fadiga pela repetição de atividades, principalmente na 
3ª série, apesar da abordagem do tema ser pertinente a 
esta faixa etária. O que costumo fazer para sair dessa rotina, 
é discutir sobre as profissões por eles escolhidas, sobre a 
importância do trabalho etc. 

Quanto à gramática propriamente dita, percebo que não é 
o objetivo maior deste currículo, é tratada superficialmente, 
apenas como pequena base para pequenas produções de 
textos, uma vez que acredito estar o objetivo maior nas 
interpretações de texto, num todo e não fragmentado, 
pelo método da dedução e do pré-conhecimento. Aprecio 
muito o método da tradução simultânea, onde nós lemos e 
os alunos vão traduzindo de acordo com o que conseguem 
captar de informação, sem necessariamente o uso do dicio-
nário, dentro de um contexto por eles conhecido. (cursista A)

Olá X,

Minha graduação também não contemplou a conversação… 
embora acredite que o aprendizado gramatical seja funda-
mental, também acho que os cursos de Letras deveriam dar 
enfoque à conversação. Abraços, (Cursista B)

Observamos que tanto as organizações do texto, quanto o vocabulário 
eleito, remetem fortemente o leitor ao registro de fala, ou seja, ao registro de 
comunicação presencial oral, embora o enunciador esteja fazendo uso de 
linguagem escrita. Remetendo a Charaudeau (2008, p. 56), lembramos que 
qualquer ato de linguagem pressupõe “[…] um projeto global de comunica-
ção concebido pelo sujeito comunicante (EUc). Assim, o EUc deve organizar 
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o que está disponível no conjunto de suas competências, levando em conta 
a margem de liberdade e de restrições de ordem relacional de que dispõe.” 
Tendo isso em mente, verifica-se que o contrato fiduciário firmado entre 
enunciador e enunciatário denota que o enunciador situa seu enunciatário 
como se interagisse presencialmente, não se preocupando nem com o gê-
nero textual que está produzindo, nem com os vazios comunicativos que 
surgirão quando sua interação for lida por seu tutor online e/ou por outro 
cursista, ou seja, o enunciador supõe que o seu enunciatário possui uma 
“competência linguageira” de reconhecimento análogo a sua.

Além disso, ao analisarmos os textos do corpus sob o aspecto formal, em 
especial no que tange ao vocabulário utilizado, encontramos, por exemplo, 
verbos que apontam para a opinião da própria cursista em detrimento de 
vocábulos que apontariam para autores ou outros textos teóricos que em-
basariam sua argumentação.

Nas participações da cursista A no primeiro fórum, por exemplo, encon-
tram-se as seguintes expressões: “Acredito trazê-los mais […]; É lógico […]; 
[…] daí percebo […]; […] creio também que […]; […] percebo que é […]; 
Aprecio muito o método […]; Acredito que […]; Sei que era […]; Por isso 
analiso […]; […] acredito também na […].” As participações da cursista B 
oferecem expressões tais como: “Concordo com […], […] embora acredite 
que […] e […] também acho que […].”

O número elevado das expressões acima, as quais apontam para a 
opinião pessoal, e a ausência de ao menos uma expressão que apontasse 
para o trabalho de um autor ou para o texto estudado na disciplina de que 
o fórum fez parte, corrobora para a crença de que suas autoras apoiam a 
argumentação apenas no senso comum, construindo para o tutor online a 
imagem de um enunciador raso de pesquisa.

Em busca de maior discernimento com relação à questão aqui levantada, 
após observarmos as participações de A e B no primeiro fórum, passamos 
a analisar suas participações no último, cujo título é “Avaliação no cenário 
educacional”. Os cursistas deveriam fundamentar suas argumentações críticas 
tanto nas perguntas disparadoras como na citação de Baffi Bonvino et al 
(2011, p.15 apud Scaramucci,1999/2000), a qual afirma em seu texto “Avaliação: 
teoria e prática em contextos de ensino e aprendizagem” que a avaliação é 
parte da tarefa de ensinar. (GARCIA et al, 2011)
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No Fórum em questão, a cursista A teve seis participações, totalizando 
cerca de 1200 palavras, enquanto B teve três participações, num total de 
348 palavras. Em uma análise formal, semelhante àquela do primeiro fórum, 
demonstrada acima, observa-se que a Cursista A empregou as seguintes 
expressões: “[…] acredito que tais critérios […]; Ainda sou cobrada […]; No 
meu ponto de vista as […]; Com certeza toda regra tem sua exceção […]; 
Com certeza a avaliação […]; Acredito que […]; Com certeza […]; e a Cur-
sista B, limitou-se a expressar sua opinião escrevendo: “Concordo com sua 
colocação […].”

Embora tenham empregado palavras e recursos linguísticos que denotem 
senso comum, as mesmas participações da cursista A contêm expressões 
tais como: “[…] segundo sua pesquisa a autora afirma […]; De acordo com 
McNamara (2000), […]; Segundo Hoffmann (1977) […], […] as crenças e 
valores do professor […]; Assim como Romão (2001) afirma que as várias 
concepções […]; ‘To be or not to be/This is the question!’ […]; Retornando 
ao tópico 2.1, que não é o tema deste fórum, mas não deixa de ser perti-
nente, alguns autores como Chomsky (1965), Hymes (1970), Canale (1983) e 
Almeida Filho (1993) embasam que […]; Como afirma McNamara (2000) a 
avaliação […]”. Nas três participações da cursista B encontra-se a expressão: 
“Conforme citado no texto em questão […].”

Diante do apurado a partir da forma, verificamos que a cursista A, por 
exemplo, passou de zero a nove expressões, indicando referências e citações. 
A cursista B empregou uma expressão que indica referência ao texto pro-
posto, embora ainda haja vocábulos que apontem para a opinião pessoal, 
o que não inviabiliza a participação. Verifica-se que ambas tentaram expor 
a relação entre teoria e a própria prática docente, esboçando autoavaliação, 
porém, A desenvolve mais seu discurso, embasando-o teoricamente e que 
é expresso pelo aumento da ocorrência de expressões que apontam para 
autores e textos como fundamentos das argumentações relativas ao tema 
para o fórum.
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Considerações finais

Embora nossa análise seja simples e breve, foi possível, por meio de 
levantamento das ocorrências e da observação formal relativa a termos 
e expressões usados no Plano de Expressão, indiciar a presença de senso 
comum, bem como a de senso crítico. A materialização disso na escrita do 
TCC dos cursistas aqui enfocados confirmou a observação empírica que 
houve ao longo do curso Redefor, 2010/2011, por parte da tutora da Turma 
1 de que a forma e o conteúdo apresentados pelos cursistas em suas pro-
duções textuais, sejam elas mais formais, como as dissertações, ou informais, 
como os textos dos fóruns, apresentaram uma visível melhora no tocante à 
habilidade desses cursistas em se adequarem ao gênero textual proposto 
e a expressarem senso crítico em relação a sua prática docente.

Com isso, pretendemos apontar para o fato de ser o curso Redefor uma 
oportunidade de formação continuada para inúmeros professores da rede 
pública que, conscientes da sua defasagem referente tanto à Língua Inglesa 
quanto ao desenvolvimento da habilidade e prática de reflexão em relação 
a conceitos teóricos e da própria prática docente, desejam e se esforçam 
para superar suas lacunas de aprendizagem, visando à formação continuada.

Ao longo do processo de acompanhamento tutorial com a primeira 
turma do curso Redefor e de parte da segunda turma, tem sido possível, 
para os tutores online, certificarem-se de que é plausível construir reflexão 
crítica por meio da Educação a Distância (EaD). Tal constatação advém do 
fato de que alguns cursistas passaram de uma argumentação fundamentada 
fortemente no senso comum àquela mais embasada, mais consistente, mais 
próxima dos moldes acadêmicos. Ademais, a comprovação de que o nível 
de reflexão por parte dos alunos desenvolveu-se é observada não apenas 
pela tutora como também pelos próprios cursistas. Inúmeros são os textos, 
não só da sala em questão, bem como das demais, por meio dos quais os 
cursistas expressaram tal percepção. Certamente, todos os tutores online 
poderiam fornecer fragmentos de textos que são discursos contundentes de 
que há a possibilidade de mudança e de que cursos como a Redefor podem 
contribuir para isso. Para melhor exemplificarmos nossa argumentação, re-
produzimos a seguir, uma participação de A no fórum intitulado: “É possível 
fazer pesquisa na escola?” (julho/2011), com o qual encerramos nosso artigo: 
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Nós professores estamos diante de uma revolução de valores 
quanto à eficácia do processo de ensino e aprendizagem. 
Cada qual com suas crenças, vivências, experiências e concei-
tos. Porém estamos diante de novos tempos, as necessidades 
se modificam de acordo com o momento sociocultural, 
principalmente pelo contínuo progresso tecnológico. É 
comum uma resistência em termos de aceitar o novo, prin-
cipalmente no que se refere às avaliações. Retornando ao 
tópico 2.1, que não é o tema deste fórum, mas não deixa de 
ser pertinente, alguns autores como Chomsky (1965), Hymes 
(1970), Canale (1983) e Almeida Filho (1993) embasam que 
competência é a capacidade baseada na teoria e prática, o 
que influência na prática pedagógica. O que quero dizer é 
que este curso não me tornou uma profissional permissiva 
ou alienada, pelo contrário, me levou a questionar minhas 
competências, a refletir de forma crítica sobre minhas prá-
ticas em sala de aula, até que ponto estas estavam surtindo 
resultados significativos de aprendizagem. Estudando as 
teorias aqui apresentadas, me incentivou a desenvolver e 
experimentar novos métodos, mais interessantes, mais inte-
rativos, mais dinâmicos. Conclui que realmente o processo 
de ensino e aprendizagem se tornou mais eficaz, além de 
prazeroso. (CURSISTA A).
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experiências de aprendizagem de inglês 
como língua estrangeira por alunos do curso 

de especialização em Língua inglesa da 
redefor

Aline Mara FERNANDES

reSUMo

Este artigo apresenta uma discussão a respeito do processo de ensino e 
aprendizagem de inglês como língua estrangeira a partir da análise de 
textos produzidos por professores de inglês da rede pública estadual 
paulista enquanto alunos do curso de Especialização em Língua Inglesa 
da Rede São Paulo de Formação Docente. Nos textos, os alunos relatam 
suas experiências de aprendizagem de inglês nos ensinos Fundamental e 
Médio e na graduação em Letras. Como aparato teórico, baseamo-nos em 
teorias sobre aprendizagem de línguas e nas concepções de abordagem 
e método. Foi possível observar que os relatos dos alunos convergem a 
respeito das abordagens e dos métodos de ensino de línguas utilizadas 
por seus professores. Nos contextos analisados, predominavam o Método 
da Gramática e Tradução e a abordagem Audiolingual.

Palavras-chave: aprendizagem; língua estrangeira; abordagens; métodos.

Introdução

Aprender uma língua estrangeira envolve vários fatores que vão além 
das características linguísticas por si só. O interesse por entender como os 
processos de ensinar e aprender línguas são demonstrados pelos inúmeros 
estudos e publicações sobre o assunto. Várias são também as vertentes de 
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investigação desse processo, como podemos ver na próxima seção deste 
artigo, que traz um breve histórico das pesquisas sobre aquisição e apren-
dizagem de línguas.

Inerentes ao processo de ensino e aprendizagem de línguas em contexto 
escolar estão o modo como a língua estrangeira (LE) é disponibilizada para 
os alunos e as técnicas e tecnologias utilizadas pelos professores nas suas 
aulas. Estes são aspectos que as teorias sobre abordagens e métodos de 
ensino de línguas buscam definir e explicar.

Neste trabalho, trataremos as experiências de aprendizagem de inglês 
como língua estrangeira de 20 alunos do curso de especialização em Língua 
Inglesa da Redefor (Rede São Paulo de Formação Docente) em suas trajetórias 
como aprendizes da língua estrangeira no Ensino Fundamental e Médio e 
no curso de Graduação em Letras.

A discussão aqui empreendida é feita a partir de relatos escritos produzi-
dos pelos alunos em uma atividade inicial do curso, a qual teve por objetivo 
permitir que esses alunos, professores de Língua Inglesa na rede pública de 
ensino, refletissem sobre os conceitos de abordagens e métodos de ensino 
de língua estrangeira a partir de suas experiências como estudantes.

Apoiamos nossa análise especialmente em teorias sobre aprendizagem 
de língua estrangeira e nos conceitos de método e metodologia de ensino.

Nas próximas seções, fazemos um levantamento das principais teorias 
sobre aprendizagem de língua estrangeira e analisamos os relatos dos alunos 
considerando as abordagens e métodos de ensino de línguas os quais eles 
tiveram contato em sua trajetória escolar com base nas características de 
cada método, conforme nos mostra a literatura no assunto.

Teorias de aprendizagem de língua estrangeira

De modo a compreender melhor o processo de aprendizagem de LE pelo 
qual os alunos passaram, tal como relatado por eles em seus textos, faz-se 
necessário olhar para algumas das teorias mais relevantes sobre o assunto.

Entender os processos de aprendizagem ou aquisição de língua es-
trangeira sempre foi um desafio para pesquisas na área, uma vez que esses 
processos envolvem campos como a psicologia, a sociologia e a pedagogia. 
Apesar dos entraves, essa é uma área que conquistou autonomia e maturi-
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dade. Existem inúmeras e distintas teorias e metodologias de investigação 
científica que se dedicam a estudar como o falante aprende uma língua, 
seja ela a língua materna (LM) ou uma língua estrangeira.

Como reflexo do desenvolvimento dos paradigmas da Linguística, as 
pesquisas em aprendizagem de línguas percorreram um caminho que vai 
desde considerações formais sobre a língua, como postulado por Chomsky, 
na Gramática Universal, até estudos baseados em teorias funcionais e prag-
máticas, para os quais as interações sociais têm papel fundamental para a 
aprendizagem da segunda língua.

Fazemos, então, um breve levantamento histórico das teorias sobre 
aprendizagem de LE com base em Mitchell e Myles (1998).

Entre as décadas de 1950 e 1960, as noções sobre a aprendizagem de 
línguas eram baseadas no behaviorismo, sob influência dos estudos da 
psicologia. Nesse período, o ensino de línguas era guiado fortemente por 
uma versão do estruturalismo desenvolvida pelo linguista britânico Palmer 
na década de 1920. Essa abordagem de ensino tinha como princípios a ideia 
de finitude das estruturas da língua, a formação de hábitos por repetição 
e uma metodologia de ensino das estruturas da língua antes de o aluno 
começar a comunicar e expressar suas próprias ideias.

Na visão behaviorista, para aprender uma língua, seja ela a LM ou uma 
LE, bastava o indivíduo aprender uma série de novos hábitos conforme os 
estímulos do ambiente. No entanto, o processo de aprendizagem de LE nesta 
visão envolve a substituição dos hábitos adquiridos na aprendizagem da lín-
gua materna por uma série de novos hábitos, o que causa a interferência dos 
hábitos da LM no processo de aprendizagem da LE. Se as estruturas de ambas 
as línguas são similares, não há grandes problemas para a aprendizagem 
da LE. Porém, sendo as estruturas diferentes, a aprendizagem é dificultada.

Uma metodologia de ensino pautada no behaviorismo dá grande im-
portância para a repetição de estruturas. As estruturas consideradas mais 
difíceis, aquelas que são diferentes na LM e na LE, são focadas pelos profes-
sores. Desse modo, ensinar efetivamente consiste em concentrar nas áreas 
de diferença entre as línguas.

Na década de 1970, estudos sobre a aquisição de LM por crianças provo-
caram mudanças na concepção da aprendizagem de LE. Pesquisadores como 
Klima e Bellugi (1966), Dan Slobin (1970) e Roger Brown (1973) descobriram 
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que as crianças, independentemente da língua que estavam aprendendo, 
passavam por estágios similares de aquisição da sua primeira língua, usando 
estruturas similares para expressar significados semelhantes e cometendo 
os mesmos erros. Descobriu-se, assim, uma ordem consistente de aquisição.

Na área de ensino e aprendizagem de línguas, tais descobertas refletiram 
na constatação de que construções diferentes entre a LM e a LE não são 
necessariamente difíceis e, que construções semelhantes também não são 
sempre fáceis de serem aprendidas. O interesse por descobrir mais sobre 
os erros cometidos por aprendizes de LE deu origem à teoria da Análise de 
Erros, a qual se configura como uma investigação sistemática dos erros dos 
aprendizes. A partir dessa teoria, foi possível mostrar claramente que a maioria 
dos erros cometidos pelos aprendizes não ocorrem por influência da LM.

Surgiu, então, o termo Interlíngua (SELINKER, 1972, apud MITCHELL & 
MYLES, 1998) para fazer referência à linguagem produzida por aprendizes de 
LE. O princípio fundamental da interlíngua é a sistematicidade da linguagem 
produzida pelos aprendizes, com regras próprias e um sistema dinâmico 
de evolução, diferente dos sistemas da LM e da LE e guiado por princípios 
internos.

A abordagem da gramática universal (GU), baseada na teoria linguística 
de Chomsky, é a perspectiva teórica de estudos da linguagem que prevalece 
na década de 1980 e tem papel importante nas pesquisas sobre aquisição 
de segunda língua nos anos seguintes.

Essa abordagem trata fundamentalmente do produto da aprendizagem, 
ou seja, da descrição e explicação da língua, enquanto que o estudo de-
talhado do processo de aprendizagem de LE fica a cargo das abordagens 
cognitivas de aquisição/aprendizagem de línguas. É importante ressaltar que 
a teoria de Chomsky objetiva estudar a linguagem humana em geral e não 
traz contribuições diretas para as pesquisas em aprendizagem de línguas.

O foco da abordagem da GU está no conhecimento da língua, ou na 
representação mental da língua possuída por todos os seres humanos, 
caracterizada como competência. O desempenho, ou o uso da língua na 
vida real, por outro lado, não é tratado pela teoria. Ele é visto como domínio 
de teorias de uso da língua, as quais devem se preocupar em definir como 
o usuário da língua acessa o conhecimento descrito pela perspectiva da 
gramática universal. A ênfase desta abordagem nas unidades internas e na 
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estrutura da língua e, consequentemente, o não tratamento do falante ou 
aprendiz, usuário da língua, como ser social com características individuais 
variadas é fonte de críticas aos trabalhos apoiados na teoria da GU.

Entre os pontos fortes desta teoria para a área de aprendizagem de 
línguas, encontramos seu uso como um instrumento sofisticado de análise 
linguística capaz de descrever a língua produzida por aprendizes, a qual, como 
sabemos, possui aspectos diferentes da LM e da língua-alvo. Além disso, a 
abordagem da GU permite-nos entender os estágios da LE pelos quais os 
aprendizes passam no seu processo de aprendizagem e a sistematicidade 
mostrada pelos aprendizes.

Abordagens cognitivas para a aprendizagem de línguas têm foco no 
aprendiz como um indivíduo que interage com o mundo por meio da lín-
gua. Ao contrário da abordagem da GU, os cognitivistas interessam-se pelo 
desempenho do aprendiz e pelas estratégias de aprendizagem utilizadas. 
Embora haja grande interesse pelo desempenho, a competência não é 
deixada de lado nos estudos cognitivistas. Eles veem ambos como aspectos 
interativos no processo de aprendizagem.

Mitchell & Myles (op. cit.) fazem uma revisão de três abordagens cogniti-
vistas de modo a demonstrar como os estudiosos cognitivistas entendem 
o processo de aprendizagem de LE a partir de estudos sobre a aquisição 
de LM, a saber: a abordagem da saliência perceptual, o conexionismo e o 
modelo de processamento de informação.

A abordagem da saliência perceptual baseia-se no trabalho de Slobin 
nos anos de 1970 e 1980. Slobin argumenta que “os seres humanos são 
programados para notar e organizar informação de certas maneiras. É essa 
saliência perceptual que comanda o processo de aprendizagem e não um 
módulo linguístico específico inato” (MITCHELL & MYLES, op. cit., p. 74). Ele 
desenvolveu um número de princípios operacionais que guiam a criança 
no processamento linguístico. A noção de princípios operacionais é baseada 
na afirmação de que “certas formas linguísticas são mais ‘acessíveis’ e mais 
‘salientes’ para a criança do que outras” (SLOBIN, 1979, p. 107). Como se pode 
ver, tais princípios aplicam-se inicialmente à aquisição da primeira língua, 
porém são adaptados para a aprendizagem de LE. No caso dos princípios 
operacionais, Andersen (1984, 1990) foi o responsável por essa adaptação.
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A abordagem conexionista, por sua vez, tem um histórico relativamente 
recente nos estudos sobre aprendizagem de maneira geral, sendo aplicada 
à aprendizagem de LE na década de 1990. Nesta abordagem, o cérebro é 
visto como um computador que realiza conexões neurais complexas. As 
conexões podem ser reforçadas por ativação ou enfraquecidas por não 
ativação no cérebro. Neste sentido, a aprendizagem ocorre por processos 
associativos e não pela construção de regras abstratas. No que concerne à 
aprendizagem de línguas, nesta perspectiva, entende-se que o aprendiz é 
sensível às regularidades do insumo linguístico e capaz de extrair prováveis 
padrões linguísticos com base nessas regularidades (ex: a coocorrência 
regular de formas particulares da língua).

Para ilustrar a abordagem do processamento de informação, utilizamos 
o modelo de McLaughlin (1987, 1990), que assim como outros modelos, 
origina-se dos modelos de processamento de informação desenvolvidos por 
psicólogos cognitivistas. Entre as características principais desta abordagem 
destacamos as seguintes: (a) a mente é um processador de capacidade limi-
tada; (b) os processos simbólicos que acontecem na mente são modulares 
e podem ser isolados e estudados independentemente.

Na concepção de McLaughlin, a aplicação desta abordagem na apren-
dizagem de LE resume-se na ideia de que aprender uma segunda língua é 
adquirir uma habilidade cognitiva complexa que requer automatização de 
sub-habilidades. Com a prática, há a constante reestruturação das represen-
tações internas do aprendiz. A aprendizagem envolve então a mudança do 
processamento controlado para o processamento automático.

Em uma perspectiva mais ampla, iniciam-se pesquisas que buscam des-
crever o processo de aprendizagem de línguas a partir de uma abordagem 
funcional/pragmática. O ponto de partida para os estudos nesta perspectiva 
está em como os aprendizes produzem significado e nos seus objetivos 
comunicativos. Acredita-se que os esforços do aprendiz em produzir sig-
nificado resultam em desenvolvimento linguístico, o qual inclui também o 
desenvolvimento de sistemas gramaticais.

Para a teoria funcionalista, o desenvolvimento linguístico acontece a 
partir das necessidades comunicativas do usuário da língua, sendo a forma 
da língua elaborada conforme a necessidade de se expressar sentidos mais 
complexos.
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A tradição funcionalista trouxe importantes contribuições para o enten-
dimento dos sistemas de interlíngua, uma vez que se considera a função, 
bem como a forma da língua, para demonstrar as ferramentas lexicais e 
pragmáticas usadas pelos aprendizes para expressar significados. As pesqui-
sas nesta abordagem utilizam-se principalmente de metodologias baseadas 
em estudos de casos de indivíduos ou grupos de aprendizes na busca da 
descrição dos estágios de desenvolvimento da língua pelos quais o aprendiz 
de LE passa. Entre as limitações desta linha de investigação científica estão 
a caracterização da interlíngua em seus estágios iniciais e a pouca preocu-
pação com os estágios superiores do desenvolvimento das gramáticas de 
interlíngua, além da pouca atenção para os detalhes das interações comu-
nicativas entre os indivíduos.

A Hipótese da Interação de Michael Long (1981, 1983) representa os primei-
ros estudos em aprendizagem de línguas a partir de uma perspectiva social.

À luz da Hipótese do Insumo de Krashen (1985), Long (1983) traz uma 
proposta de extensão dessa hipótese. Segundo esta, os esforços colaborativos 
entre falantes mais e menos fluentes podem ser úteis para a aprendizagem 
da língua alvo. Uma noção chave para tal hipótese é a negociação de sig-
nificados, a qual é também fundamental para a abordagem comunicativa 
no ensino de língua estrangeira. Na negociação de significados, o aprendiz 
beneficia-se do insumo recebido de seu interlocutor e de sua produção, 
momento no qual ele buscará novas formas (novas estruturas sintáticas) 
para expressar-se. Um exemplo de como a interação entre aprendizes pode 
ser rica em sala de aula é dada pelo uso de tarefas que envolvam solução 
de problemas, nas quais os falantes controlam a informação necessária, e 
consequentemente fazem uso controlado da língua, focando em aspectos 
específicos da LE.

O trabalho de Long (op.cit.) promoveu avanços importantes para as 
pesquisas em contexto de sala de aula de LE. Algumas das importantes 
contribuições das pesquisas interacionistas são: a) mostrar que a negociação 
de significados envolve modificações tanto linguísticas quanto interacionais, 
as quais promovem oportunidades para o aprendiz notar aspectos formais 
da língua alvo; b) mostrar que participantes falantes não nativos podem 
apropriar-se e fazer uso de itens linguísticos disponíveis a partir da interação 
com falantes nativos – esse resultado pode não estar ligado diretamente com 
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o contexto de sala de aula, o qual na maioria das vezes envolve interação 
entre falantes não nativos. No entanto, algumas das limitações dessa área 
estão na dificuldade em identificar perguntas de pesquisa que expliquem 
o papel da interação na aprendizagem em termos de se considerar mais 
especificamente a ligação entre fatores contextuais (ambientais) e capaci-
dades inatas de aprendizagem (individuais).

Em termos de metodologia de ensino de LE, estudos como os de Larsen-
-Freeman & Long (1991) e Pica (1994) trouxeram contribuições para a definição 
dos tipos de tarefas que são capazes de promover maior negociação de 
significados, dentro ou fora da sala de aula.

Para as pesquisas em aprendizagem de LE do ponto de vista das perspecti-
vas socioculturais, “a interação na língua-alvo não pode ser vista simplesmente 
como uma fonte de insumo para mecanismos de aprendizagem internos e 
autônomos, mas tem um papel central na aprendizagem” (MITCHELL & MY-
LES, op. cit., p. 144). Para alguns pesquisadores, a interação constitui o próprio 
processo de aprendizagem. Tal posicionamento ganhou maior visibilidade a 
partir da teoria sociocultural desenvolvida por Vygotsky nos anos de 1990. 
São oriundas desta teoria as ideias de mediação, regulação, scaffolding (an-
daimes), zona de desenvolvimento proximal e teoria da atividade, as quais 
são utilizadas também por teóricos da área de aprendizagem de línguas.

No geral, os teóricos vigotskianos criticam modelos de comunicação 
baseados na transmissão de mensagens prontas do falante para o ouvinte 
e dos modelos de interação e insumo, para os quais a negociação de sig-
nificados é central e não capturam as características principais do uso da 
língua. Para a teoria da atividade, a fala é uma atividade cognitiva em que 
os humanos participam para a solução de problemas, independente da 
intenção comunicativa (PLATT & BROOKS, 1994). Os objetivos pessoais dos 
indivíduos ao engajarem-se em uma tarefa conversacional podem variar, 
assim como seus níveis de conhecimento e habilidades. A natureza das 
atividades vivenciadas pelos aprendizes de LE é influenciada pelos obje-
tivos dos próprios aprendizes. Eles usam os recursos da língua (LM ou LE) 
de maneira privada ou colaborativa para resolver os problemas impostos. 
Assim, a aprendizagem tem a ver com o completar a tarefa e a solução de 
problemas. A construção de estratégias de aprendizagem está estritamente 
ligada a essa noção.
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Perspectivas sociolinguísticas nos estudos sobre aprendizagem de línguas, 
por sua vez, lidam principalmente com a descrição do uso da LE, ou seja, 
com a identificação de padrões e estruturas da LE influenciadas socialmente.

A etnografia da comunicação é uma das abordagens de estudo de 
perspectiva sociolinguística. Ela estuda os papéis sociais da linguagem na 
estruturação da identidade dos indivíduos e da cultura de comunidades 
e sociedades. A etnografia da comunicação em LE, por sua vez, estuda os 
contextos e eventos onde os participantes (aprendizes) esforçam-se para 
atingir objetivos comunicativos por meio da língua-alvo. Dentre os temas 
estudados nesta abordagem, estão as relações de poder entre os participantes; 
as incompatibilidades de expectativas culturais sobre as normas e rotinas 
em diferentes eventos de fala; questões de identidade social e autoestima; 
e afeto e emoção no uso da LE.

A variação nas construções linguísticas produzidas por aprendizes de 
LE também se constitui em uma área de investigação da sociolinguística. 
Diferentes fatores são atribuídos para a variação no uso de certas formas 
da língua por um mesmo aprendiz, entre elas estão variações de acordo 
com o contexto linguístico, com fatores processuais psicológicos, com as 
características do contexto social ou com a função da língua (TARONE, 1988).

Da perspectiva sociolinguística, o processo de aprendizagem de línguas é 
visto de maneira mais holística a partir das relações entre aspectos linguísticos 
e não linguísticos da comunicação. A língua não é vista como independente 
do contexto e das intenções dos usuários como um sistema autônomo. 
Entende-se, assim, que a aprendizagem é colaborativa e o conhecimento 
da língua é socialmente construído por meio da interação.

Procuramos neste levantamento, fornecer uma revisão das teorias de 
aprendizagem de LE mais relevantes para a área de ensino e aprendizagem 
de línguas. Cada perspectiva e abordagem são importantes para o desen-
volvimento da área, por meio de metodologias de pesquisa e contribuições 
diversas, e para a busca do entendimento de como esse processo tão com-
plexo acontece.

As teorias de aquisição e aprendizagem de línguas desenvolvidas ao 
longo do tempo podem auxiliar o professor na sua atuação em sala de 
aula, embora elas não sejam capazes de fornecer um guia ser seguido em 
qualquer situação de ensino e aprendizagem e muitas vezes não estejam 
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claramente acessíveis a esses profissionais. Ao professor cabe refletir sobre 
as teorias disponíveis e até mesmo teorizar a partir da sua prática de acordo 
com as necessidades de cada contexto e dos aprendizes.

As aulas de Língua Inglesa e a trajetória de  
aprendizagem dos alunos

Nesta seção, analisamos qualitativamente os textos produzidos pelos 
alunos e discutimos as diferentes concepções de aprendizagem de LE de-
monstradas à luz das teorias de aprendizagem de línguas e teorias sobre 
abordagens e métodos. Buscamos ainda discutir os efeitos das abordagens 
de ensino adotadas pelos professores para o desenvolvimento da proficiência 
linguística dos nossos alunos.

Para a análise, selecionamos vinte textos de alunos de duas turmas dife-
rentes do curso de especialização em Língua Inglesa da Redefor, sendo dez 
alunos de cada turma. Após a leitura dos textos dissertativos, levantamos as 
principais características das aulas de Língua Inglesa relatadas pelos alunos em 
sua trajetória escolar, Ensino Fundamental e Médio e Graduação em Letras.

Primeiramente, façamos algumas considerações sobre os conceitos de 
método e abordagem.

De acordo com Almeida Filho (1997, 2007) e Leffa (1988), a concepção 
de abordagem é mais abrangente e abarca a concepção de método. Sendo 
assim, para entender uma abordagem de ensino de línguas é necessário 
compreender as concepções de língua e aprendizagem que subjazem a 
prática do professor. O método, por sua vez, pode ser definido como os 
procedimentos ou as técnicas adotadas para o ensino da língua, como os 
tipos, a organização e a sequência das atividades na sala de aula. A aborda-
gem definirá, então, todo o processo, desde o planejamento e a seleção de 
materiais até a avaliação, pois ela influencia a escolha do método.

Segundo Brown (2001, apud VILAÇA, 2008, p. 80) “um método de ensino 
de língua estrangeira deve ser regido por princípios, que, devidamente pla-
nejados e organizados, devem conduzir a uma atividade docente coerente”. 
A coerência no ensino não significa ater-se a apenas um método, uma vez 
que o professor não deve ver o método como uma prescrição. Cabe a ele 
analisar os diferentes contextos com os quais lida na sua prática diária e 
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selecionar procedimentos didáticos plurais, mas seguindo os princípios da 
abordagem que ele acredita e adota.

É importante salientar que os resultados obtidos pelo uso de uma ou 
outra abordagem de ensino não são determinados apenas pela abordagem 
em si, ou seja, pela aplicação da teoria na prática. Autores como Schön (1983) 
e Larsen-Freeman (1987), por exemplo, afirmam não haver uma relação direta 
entre os métodos e as abordagens e suas aplicações. O senso da plausibili-
dade (PRABHU, 1990) do professor deve agir, neste sentido, de modo a sentir 
e entender as necessidades do contexto em que ele atua.

Partindo para a interpretação dos nossos dados, é possível observar 
diferenças e semelhanças nos relatos dos alunos no que concerne aos tipos 
de atividades desenvolvidas por seus professores e nas suas concepções de 
língua, ensino e aprendizagem.

A maioria dos alunos (90%) disse ter tido aulas focadas no ensino da 
gramática da Língua Inglesa e na tradução de textos, nos ensinos funda-
mental e médio. Dentre as características dessas aulas, foram apontadas as 
seguintes: ensino e memorização de regras gramaticais, exercícios estruturais 
descontextualizados, exercícios de tradução textual a partir de listas de voca-
bulário previamente dadas, uso de textos descontextualizados (considerados 
desinteressantes e desmotivadores por muitos dos alunos). A produção oral 
aparece apenas em exercícios de repetição dos sons das palavras. Pode-se ver 
que havia a cobrança por uma pronúncia que fosse a mais próxima possível 
da pronúncia de um falante nativo, o que reflete algumas das crenças dos 
professores sobre habilidades orais em língua estrangeira. Tais características 
remete-nos a abordagem de ensino de línguas denominada Método da 
Gramática e Tradução, a qual foi extensamente utilizada desde a década de 
1840 até o início do século XX e originou-se no ensino de línguas clássicas, 
como o grego e o latim. As principais características dessa abordagem são: 

•	 descrição detalhada da gramática;

•	 ensino da estrutura formal da língua;

•	 aplicação de regras em exercícios repetitivos e mecânicos;

•	 estudo do significado literal da frase, não considerando a comu-
nicação;
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•	 ensino de vocabulário por meio de listas de palavras isoladas;

•	 leitura de textos descontextualizados;

•	 leitura de palavra por palavra, sem preocupação com o significa 
contextual;

•	 uso frequente de textos literários e dicionários. (cf. NORTE & MES-
SIAS, 2011).

O ensino de LE por meio do método da gramática e tradução é apoiado 
fortemente na língua materna do aprendiz, refletindo uma concepção beha-
viorista de ensino, na qual se preza a formação de hábitos pela repetição de 
estruturas da língua, como visto na primeira seção deste artigo. Formam-se, 
então, usuários da língua capazes de explicar o funcionamento da língua, 
mas incapazes de usá-la para a comunicação. Além disso, o foco na forma 
causa uma simplificação da língua, causando uma distância na relação língua 
(enquanto sistema) e uso real.

Dois alunos (10%) afirmam terem tido aulas baseadas em princípios co-
municativos nos ensinos fundamental e médio. A justificativa por tais princí-
pios, segundo os alunos, se dá pelo ensino do inglês com o uso de diálogos 
entre os alunos para o desenvolvimento de habilidades comunicativas dos 
aprendizes. Além disso, os alunos citam a produção de cartazes e o trabalho 
com textos de diferentes gêneros como favoráveis para o aprendizado.

Diante das características da aula de Língua Inglesa discutidas nesta seção, 
não podemos deixar de considerar que o ensino de LE no Brasil possuía e 
ainda possui características do Método Audiolingual. Desse método, temos 
os exemplos de atividades que trabalham o vocabulário e as estruturas da 
língua descontextualizadas. O professor é o detentor do saber e o controla-
dor do comportamento linguístico dos alunos. Os alunos, por sua vez, têm 
o papel de repetir as estruturas prontas por meio de atividades com drills. 
Obtém-se, então, um resultado mecânico, no qual o aprendiz é capaz de 
utilizar a língua a partir de estruturas prontas, deixando de lado o aspecto 
criativo inerente ao uso das línguas naturais.

Em relação à aprendizagem de inglês na universidade, no curso de 
graduação em Letras, de maneira geral, observa-se uma miscelânea de 
abordagens. Encontramos relatos especialmente do uso dos métodos da 
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gramática e tradução e o Audiolingual. Os alunos afirmam terem aulas focadas 
no estudo do sistema formal da língua e na leitura de textos de diferentes 
gêneros. A oralidade aparece em atividades de simulação de situações reais 
e em apresentações orais sobre temas variados, além de no trabalho com 
a compreensão auditiva por meio de músicas e filmes. Infelizmente não é 
possível descrever detalhadamente a maneira como tais atividades eram 
desenvolvidas nas aulas, uma vez que os objetivos dos textos analisados 
neste trabalho não contemplavam este aspecto.

Como principais características do método Audiolingual, temos as seguintes:

•	 a aprendizagem de LE é um processo de aquisição de hábitos;

•	 memorização de diálogos baseados em estruturas;

•	 aprender língua é aprender estruturas, sons ou palavras;

•	 os exercícios (drills) constituem uma técnica central;

•	 o objetivo é alcançar uma pronúncia próxima ao do falante nativo;

•	 a prática oral é intensiva feita através de diálogos e exercícios me-
cânicos;

•	 a língua é um hábito, desta forma os erros devem ser evitados a 
todo custo;

•	 a competência linguística é o objeto desejado. (cf. NORTE & MES-
SIAS, op.cit.). 

É importante notar neste ponto que o termo “competência linguística” 
diferencia-se do termo “competência linguístico-comunicativa” especialmente 
com relação ao papel da habilidade de comunicar-se em diferentes situações 
dependendo do contexto e das necessidades dos falantes. Para Chomsky 
(1980), a competência linguística refere-se ao conhecimento da língua e às 
estruturas cognitivas do falante nativo. Assim, ter competência linguística 
implica em saber sobre a língua e o seu funcionamento.

Por outro lado, a noção de competência comunicativa surge em con-
traposição à ideia de competência linguística de Chomsky e foi introduzida 
por Hymes em 1972. Para ele, as regras gramaticais, ou o conhecimento da 
língua, são inúteis sem as regras de uso da linguagem. Hymes inclui nessa 
noção o conhecimento sociolinguístico e o conhecimento das regras de 
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uso, referindo-se à habilidade que o usuário da língua tem para combinar 
os dois conhecimentos em interações comunicativas. Assim, a competência 
comunicativa de Hymes refere-se à competência que o falante e ouvinte 
“real” aciona ao interagir com outros usuários da língua, utilizando-se de 
conhecimentos variados da língua que vão além da gramática. Para ele, a 
gramática é um dos diversos setores da competência comunicativa.

Segundo o modelo de Canale (1983), o uso da língua para comunicação 
compreende a ativação das competências sociolinguística, gramatical, estra-
tégica e discursiva do falante, sem deixar de incluir uma visão integradora 
de língua, na qual a fonologia, a morfologia e a sintaxe são indissociáveis.

Mais do que competência em utilizar a língua de maneira adequada, o 
falante necessita competência comunicativa, de modo que possa fazer bom 
uso da língua para comunicar-se em diversos contextos e com diferentes 
interlocutores. Almeida Filho (1993) afirma que a competência comunicativa 
leva o falante automaticamente a obter competência linguística, sendo que 
o caminho contrário não necessariamente ocorre.

De acordo com Teixeira da Silva (2000), “o indivíduo demonstra possuir 
competência se sabe quando falar, quando não falar, e a quem falar, com 
quem, onde e de que maneira” (p. 34).

Sendo as competências linguística e comunicativa necessárias a qualquer 
falante, preferimos utilizar o termo “competência linguístico-comunicativa”, 
o qual é definido como a capacidade de o falante produzir linguagem em 
diferentes contextos de comunicação. Nesse sentido, no uso da língua para 
comunicação, componentes formais, organizacionais, pragmáticos e estra-
tégicos interagem-se, conforme o modelo de Canale (op.cit.).

Dada a sua dinamicidade, a competência linguístico-comunicativa em LE 
é desenvolvida por meio da prática, ou seja, da interação entre aprendizes/
falantes. Assim, pode-se dizer que a interação interpessoal (aluno-aluno, 
professor-aluno) cria oportunidades de construção e negociação de signi-
ficados.

Apenas uma aluna afirma ter tido contato com aulas baseadas na aborda-
gem comunicativa nas suas aulas no curso de Letras. Para ela, a aprendizagem 
gramatical era contextualizada, havia reflexão sobre a língua e discussão de 
textos de diferentes gêneros em Língua Inglesa, as tarefas eram baseadas em 
situações reais e os alunos podiam usar a LE em encenações teatrais e jogos.
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Por fim, cinco alunos (25%) afirmam terem desenvolvido melhor suas 
habilidades na Língua Inglesa em cursos livres de línguas, principalmente 
no que diz respeito ao desenvolvimento da oralidade, uma vez que nesse 
contexto tiveram mais oportunidades de interagir usando a LE. A procura 
por cursos particulares de inglês se deu principalmente pelo desejo dos 
alunos em melhorar sua competência linguístico-comunicativa na Língua 
Inglesa, já que dificilmente encontraram condições favoráveis para isso na 
sua formação no ensino básico e no curso superior. Além disso, alguns alunos 
afirmam terem sido motivados por seus professores de inglês a buscarem 
uma melhor e mais completa formação linguística.

Os métodos comunicativos têm foco no sentido, no significado e na 
interação entre os aprendizes para se atingir objetivos comunicativos tais 
como aqueles que nos deparamos no uso da língua materna. A língua é 
ensinada por meio de atividades relevantes e de real interesse e necessidade 
para o aprendiz, assim, utilizam-se procedimentos que incentivam o aluno a 
pensar, agir e interagir na LE por meio de trabalhos em pares ou grupos. O 
sistema da LE é, então, aprendido conforme a necessidade de comunicação.

Entre as características da abordagem comunicativa, temos: 

•	 maior preocupação com o significado do que com a forma;

•	 a contextualização é uma premissa básica - somente o contexto 
poderá dar sentido à forma e à função;

•	 foco na comunicação e na fluência;

•	 oportunidades de interação continuada na língua alvo;

•	 o aluno usa a língua em contextos reais, livres da mera repetição 
e/ou memorização de estruturas;

•	 o sistema linguístico alvo será mais bem aprendido, através do 
processo de esforçar-se para comunicar-se;

•	 a sequência é determinada por qualquer consideração de conte-
údo, função ou significado que mantenha o interesse;

•	 a língua é criada pelo indivíduo através de um processo de acer-
tos e erros;
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•	 espera-se dos estudantes que interajam com outras pessoas, seja 
através de pares ou grupos, seja por meio de seus escritos;

•	 o professor deve promover um desenvolvimento do processo de 
ensino/aprendizagem que eleve o estudante à condição de sujei-
to do seu próprio discurso;

•	 o foco está no processo de ensino e aprendizagem e no aprendiz 
como um indivíduo com suas próprias características, seus dese-
jos e necessidades. (cf. NORTE & MESSIAS, op. cit.).

Defendemos a ideia de que o ensino de LE pautado no uso da língua-alvo 
em situações reais favorece o desenvolvimento da competência linguístico-
-comunicativa do aprendiz.

As metodologias adotadas e o foco do ensino de línguas nas escolas 
regulares no Brasil são essencialmente consequências das leis e diretrizes 
nacionais para a educação. Encontramos objetivos e metas indefinidos, o 
que resulta na adoção de metodologias variadas e, na maioria das vezes, 
fundamentadas em uma visão reducionista da língua. De acordo com Al-
meida Filho (2007), “objetivos confusos para o ensino de língua estrangeira 
na escola básica contribuem para o embaçamento da questão pública do 
ensino das línguas” (p. 39).

Para que mudanças aconteçam nesse cenário, são necessárias, além de 
alterações em técnicas e material didático, primeiramente mudanças nas 
concepções de língua e de ensinar e aprender por parte dos professores. 
Com relação à estrutura das aulas de Língua Inglesa principalmente do en-
sino regular público, Almeida Filho (op. cit.) traz considerações que retratam 
e justificam as circunstâncias vivenciadas pelos professores de maneira geral:

A estrutura dos cursos e materiais convencionais é excessiva-
mente rígida, arbitrária, e dela é difícil escapar. O livro didático 
traz o ‘prato feito’ e as tentativas de modificá-lo requerem 
formação profissional sólida e bastante tempo disponível para 
levar a efeito a sua reformulação fundamentada. O professor 
secundarista brasileiro está sempre muito ocupado em dar 
aulas (e muitas) para ganhar a vida, tempo e oportunidade 
para investimento na própria melhoria profissional são es-
cassas e preciosas condições (p. 19).
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Considerações finais

Neste artigo buscamos fornecer um retrato dos contextos de apren-
dizagem de Língua Inglesa pelos quais os atuais professores dessa língua 
estrangeira da rede estadual paulista de educação passaram na sua traje-
tória escolar e na sua formação docente. Embora não contamos com uma 
amostra extensa, principalmente pensando na proporção em relação ao 
número de professores de inglês do estado, acreditamos que foi possível 
mostrar um cenário comum, uma vez que os relatos convergiram para um 
mesmo resultado.

Observamos que a formação escolar dos professores no ensino básico 
(Ensino Fundamental e Médio) foi pautada por uma abordagem de ensino 
de línguas a qual podemos chamar de tradicional-gramatical. Essa aborda-
gem reflete a manutenção do tradicionalismo na concepção de língua e no 
ensino que vem desde o século XIX e permaneceu no final do século XX. 
No ensino superior (no curso de formação docente), os professores também 
tiveram aulas baseadas na abordagem gramatical, porém prevaleceu o uso 
da abordagem Audiolingual e a busca de contato com a língua oral, além 
do trabalho com a leitura.

Em função dos objetivos deste trabalho, não investigamos as abor-
dagens utilizadas atualmente na prática desses professores. No entanto, 
esperamos que mudanças venham acontecendo de modo a acompanhar 
as transformações da sociedade e que cursos de formação continuada para 
professores, como a Especialização em Língua Inglesa fornecida pela Rede 
São Paulo de Formação Docente, proporcionem novas visões e novas prá-
ticas com o objetivo de melhorar os níveis de educação no Brasil, em nosso 
caso especialmente a formação de usuários da Língua Inglesa capazes de 
se comunicarem e buscarem avanços para a cultura nacional a partir de 
informações tecno-científico-culturais que circulam em língua estrangeira.
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Novas Tecnologias e sua contribuição para o 
cenário na educação: ensino a Distância no 

contexto da redefor – algumas experiências 
no ensino de Língua inglesa utilizando as 

ferramentas da web

Adriana Carvalho CONDE

reSUMo

Por meio da análise das reflexões dos cursistas da turma de 2011 do curso 
on-line de especialização em Língua Inglesa, Redefor, especificamente 
das discussões postadas no fórum de discussões, ferramenta utilizada 
para efetivar a troca de informações, disponíveis no ambiente virtual 
(AVA). Apresentaremos os relatos dos cursistas, pós-graduandos, cujo 
tema posto em discussão sobre as formas de utilização das ferramentas 
da web que beneficiem a aprendizagem da Língua Inglesa na sala de 
aula. Em nossas reflexões levamos em conta a temática da educação e as 
novas tecnologias, referentes à Atividade 11 do 3º Módulo da Disciplina 6, 
intitulada “Tecnologias de Informação e Comunicação TICs aplicadas à LE”, 
discutidas no fórum “Experimentando Ferramentas da web”, abordando 
como tema principal, o material didático-pedagógico disponível na web 
para o ensino/ aprendizagem de Língua Inglesa.

Palavras-chave: ensino; Língua Estrangeira; ferramentas da web; fórum de 
discussões.

Gostaríamos aqui de refletir sobre um projeto de EAD, em forma de Curso 
On-Line de Especialização em Língua Inglesa, o qual está sendo executado 
desde outubro de 2010 pela internet, cujo nome dado, Curso Redefor – Rede 
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São Paulo de Formação Docente, é proporcionado pelas Universidades 
UNESP, USP e UNICAMP em parceria com a SEE-SP Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo.

Objetivamos apresentar alguns aspectos referentes à troca de experiências 
no ciberespaço entre alunos, em que os relatos são marcados pela análise e 
apropriação das ferramentas da Web disponíveis para desenvolver a atividade 
de reflexão sobre a utilização dessas ferramentas computacionais na prática 
pedagógica em sala de aula, especificamente, nas aulas de Língua Inglesa, 
apresentando algumas contribuições pertinentes à experiência pioneira no 
que diz respeito à formação de professores de LE Visamos contribuir e sugerir 
caminhos possíveis para aqueles que experimentam esse tipo de curso e 
demonstrar a eficácia da utilização das ferramentas da Web, por meio dos 
comentários dos cursistas feitos no Fórum de Discussões, ao reconhecer o 
potencial pedagógico que a Internet oferece.

Propomos disponibilizar a reflexão sobre um conteúdo específico onde 
relacionaremos os comentários sobre a experiência dos professores nesse 
curso, procurando descrever analiticamente os principais pontos consti-
tuintes da discussão acerca das Ferramentas pedagógicas à disposição na 
Internet para ensinar inglês na escola, levando em conta as proposições do 
texto “Tecnologias de Informação e Comunicação: TICs Aplicadas à LE”. Do 
mesmo modo demonstramos a partir dos comentários postados que o uso 
das novas tecnologias auxilia no processo de aquisição de língua estrangeira.

É importante notar que o Projeto Redefor visa contribuir com o aprimo-
ramento tanto de conteúdo como de desenvolvimento de habilidades que 
possibilitem utilizar as ferramentas referidas por um público previamente 
qualificado, pois se trata de professores do Ensino Médio das escolas pú-
blicas do estado de São Paulo. Esse projeto inovador visa contribuir para o 
processo de ensino/aprendizagem de Língua Inglesa utilizando as novas 
tecnologias de comunicação para o acesso do conhecimento e de bens 
culturais disponíveis para o aprimoramento daqueles que lidam diariamente 
com a prática pedagógica nas salas de aula. Apesar das dificuldades iniciais 
no desenvolvimento das habilidades dos cursistas em relação ao manuseio 
das ferramentas computacionais, houve resultados producentes no que se 
refere ao progresso e proficiência na utilização do computador nas aulas 
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de inglês, observado nos seguintes comentários postados no Fórum de 
Discussões, Experimentando as Ferramentas da Web:

1. Como é bom saber que não somos os únicos a sentir 
dificuldades. Tive e tenho muitas dificuldades com a 
ferramenta computador. Costumo dizer que sou a pes-
soa que mais aprendeu nesse curso, pois embora seja 
vergonhoso não tinha os requisitos mínimos para lidar 
com essa tecnologia. Com esse curso fui obrigada a ficar 
horas na internet, portanto hoje me sinto mais segura.

2. Sinto que estou engatinhando nesse assunto relacionado 
à informática, muitas dessas ferramentas eu não conhecia 
e para ser sincera nem sabia que existia. Procurei saber o 
que é WEEBLY e descobri que é um serviço gratuito que 
permite desenvolver sites incríveis sem ter a necessidade 
de ter conhecimentos avançados e nem utilizar nenhum 
programa complicado que requer horas de aprendiza-
do. Tudo é feito online e o único programa necessário 
é o navegador. Agora, preciso de tempo para analisar 
como posso utilizar todas essas informações que obtive 
relacionadas a informática e saber planejar as atividades 
que posso desenvolver com meus alunos. Como diz o 
provérbio «VIVENDO E APRENDENDO”, sempre… 

A interatividade no fórum é obtida por meio da relação entre os alunos, 
da exposição das experiências nesse curso e como adaptar o conhecimento 
adquirido nas aulas de inglês, sendo que as novas tecnologias vêm refor-
çar a utilização de dinâmicas também novas e os envolvidos na situação 
de aprendizagem dependem de uma comunicação eficiente ao utilizar o 
potencial que o ciberespaço disponibiliza para que haja interação e apren-
dizado. Segundo Moran (2001, apud GARCIA, p. 2003) há uma urgência em 
“[…] educar o educador para uma nova relação no processo de ensinar e 
aprender, mais aberta, participativa, respeitosa do ritmo da cada aluno, das 
habilidades específicas de cada um”.
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No que diz respeito ao ensino de LE, o computador é um instrumento que 
oferece grandes recursos e variedade de atividades a serem desenvolvidas 
que proporcionam situações dinâmicas de aprendizagem.

Nesse comentário, a cursista/professora aponta os aspectos positivos de 
um dos aplicativos disponíveis para que todos os outros cursistas participantes 
do fórum de discussões possam experimentar a ferramenta ao desenvolver 
atividades no computador na Internet. Expõe o potencial pedagógico da 
atividade, demonstrando a variedade de atividades que podem ser realizadas 
por meio do aplicativo. 

Eu também experimentei o Glogster e amei. Não conseguia 
parar de navegar. Pretendo trabalhá-lo com meus alunos, 
pois o considero muito pertinente. A todo o momento você 
faz uso da Língua Inglesa para postar ou interagir com outros 
Glogsters. Você pode criar seu glog e dividir sua vida com os 
demais Glogsters. Você pode pedir conselhos, desejar feliz 
aniversário para amigos, fazer novas amizades, checar o perfil 
de outros Glogsters, dividirem seus sentimentos e o que você 
pensa sobre o amor, a escola ou até mesmo sobre o mundo. 
Você pode postar imagens, piadas, poemas, carta de amor, 
áudios, vídeo, cria seu próprio pôster, enfim você pode ser 
único. Sobretudo os outros Glogsters podem comentar 
suas postagens, responder suas dúvidas, etc. Finalizando, eu 
adorei esse site, pois é uma maneira prazerosa, eficaz, fácil e 
criativa de interagir e praticar a língua com outras pessoas.

Não se trata de afirmar que as mudanças trazidas com o uso das novas 
tecnologias no ensino de LE possam sanar a crise que há no sistema edu-
cacional, entre outros problemas relacionados ao ensino de LE na escola 
pública, porém pode sim conduzir a novas perspectivas no processo de 
ensino/aprendizagem, propiciando novas reflexões. “A escola virtual é um 
ícone do novo tempo tecnológico do espaço educativo”, argumenta Vani 
Kenski (2003, p. 55) sobre as mudanças no espaço reservado ao ensino-
-aprendizagem.

Atualmente, é necessário mudar a visão sobre outras fontes promotoras 
de oportunidades para obter conhecimento por meio das inúmeras situações 
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de comunicação e interação entre os participantes (professores e alunos) 
os quais exercem papeis ativos e que colaboram nas atividades propostas. 
Os cursos de inglês on-line precisam capacitar o aprendiz a interagir com 
competência, segurança e criatividade no mundo da Internet. Também há a 
preocupação com o planejamento das atividades devem ser planejadas de 
modo que envolva vários alunos, possibilitando maior interação e melhor 
aprendizagem.

Pensamos que há a necessidade de repensar as maneiras de ensinar, em 
que estão priorizadas a participação crítica e consciente do aluno em busca 
da construção de conhecimentos novos. Essa ideia de atuação participativa, 
que aguça a curiosidade e possibilita o desenvolvimento do aluno pode ser 
observada no comentário seguinte:

[…] através destas ferramentas tecnológicas nos transfor-
mamos em professores crítico-reflexivos, isto é, sabemos 
que não somos os únicos detentores do saber. Percebemos 
que podemos aprender com nossos alunos e eles também 
podem aprender entre eles mesmos. A sala de informática 
se torna um espaço prazeroso e um lugar de interação 
contribuindo para o processo de aprendizagem. 

Do mesmo modo, Garcia (2003, p. 11) afirma que há uma necessidade 
da busca por mudanças e argumenta: “Vê-se, assim, a necessidade de um 
novo olhar para as práticas pedagógicas vigentes para buscar mudanças a 
partir do contexto promissor e facilitador das tecnologias e da internet”. Ela 
prossegue argumentando que: 

A grande responsabilidade do uso da internet na educação 
está nas mãos do professor, que além da escolha da aborda-
gem de ensino e aprendizagem, tem que saber selecionar as 
informações desejáveis entre as milhares disponíveis; deve 
ser crítico e julgar a pertinência e a procedência dos sites. 
(Ibid idem, p. 35)

Distintamente do espaço escolar, da sala de aula costumeiramente pre-
sencial, as pessoas não têm contato direto com os participantes do espaço 
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de aprendizagem virtual e consequentemente não se comunicam por meio 
de expressões visuais, como gestos, sorrisos, etc. No ambiente das salas de 
aula virtuais o aluno é autônomo, de certa forma, solitário na construção 
do conhecimento, pois se encontra apenas com o computador. Toda repre-
sentação é feita utilizando-se textos e imagens. A identificação é obtida por 
meio de senhas, palavras e símbolos.

Sendo assim é necessário que o espaço virtual proporcione situações 
comunicacionais por meio de novas linguagens que podem humanizar o 
espaço e criar total interação dos participantes de um curso, é o que propõe 
Kenski ao afirmar que:

Suas presenças precisam ser recuperadas por meio de no-
vas linguagens, que os representem e os identifiquem para 
todos os demais. Linguagens que humanizem as propostas 
disciplinares reincorporem virtualmente seus autores e criem 
um clima de comunicação, sintonia e agregação entre os 
participantes de um mesmo curso. (KENSKI, 2003, p. 67).

São novos espaços do saber que não estão mais restritos ao lugar físico 
da escola e fundamentado na relação professor e aluno dentro de uma sala 
de aula. Na atualidade há outros espaços disponíveis para que haja novas 
formas de pensar e aprender, como o “ciberespaço”.

Esse “ciberespaço” possui configurações para que se possa aprender 
e trocar experiências cunhadas no dia-a-dia, na prática em sala de aula. É 
interessante notar que as ferramentas computacionais potencializam a ação 
autônoma do aluno, fazendo seu próprio percurso em busca do conhe-
cimento e possibilitam viver uma nova experiência de interação entre os 
participantes no processo comunicativo.

É uma oportunidade enriquecedora de troca de informações e ideias 
com a qual os cursistas podem expor suas reflexões construindo o conhe-
cimento de forma colaborativa, tal como uma colcha de retalho onde cada 
um acrescenta, por meio de ideias e relatos de experiência, uma parte a ser 
integrada num todo que está sendo construído. Os cursistas por meio do 
Fórum de Discussões aprendem tanto uns com os outros quanto com o 
professor que faz a mediação necessária para conduzir as discussões.
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Por meio das discussões sobre as ferramentas computacionais disponí-
veis na Web, os cursistas puderam refletir sobre suas práticas educacionais, 
enriquecendo-as com a colaboração dos outros participantes. Pode-se 
perceber que as novas tecnologias são vistas como um grande desafio para 
esses educadores, pois oferece várias possibilidades de utilização.

Almeida Filho e Barbirato (2000) reconhecem que, hoje, se buscam no-
vos horizontes com experiências que possam ser inovadoras para a aula de 
línguas no sentido de oferecer ao aprendiz oportunidades de experiências 
mais diretas com e na língua-alvo, propiciando-lhe mais insumo e de melhor 
qualidade, portanto, insumo mais significativo para o aluno. Assim, essas 
experiências inovadoras despontam com a combinação do computador e 
LE (apud GARCIA, p. 11). O ensino por meio de ferramentas da Web precisa 
ser contextualizado, em que são criadas situações reais de aprendizagem e 
onde os alunos possam utilizar seu conhecimento anterior e realizar cone-
xões com outros saberes já existentes. É interessante notar a observação das 
cursistas/professoras sobre o conhecimento prévio do aluno ao manipular 
as ferramentas computacionais:

Quando levo meus alunos na sala de computação eles se 
sentem muito a vontade, percebo que eles se posicionam 
em um lugar que eles já conhecem muito bem. Em minha 
opinião, está é uma das principais vantagens de se trabalhar 
no computador, a motivação de estar em lugar conheci-
do, atraente e prazeroso os auxilia muito no processo de 
aprendizagem.

Outro:

É verdade. A sala de informática parece outro universo para 
eles. É um ambiente no qual se sentem à vontade, dominam 
o assunto e fazem as atividades prazerosamente. Quando 
anuncio que faremos uma atividade neste local, parece que 
vamos a algum lugar turístico, como a Disney! Os alunos 
realmente curtem novidades e tecnologias.
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As ações pedagógicas com computadores devem ter propósitos definidos 
para que os aprendizes e professores (co)construam, reflitam e agreguem 
conhecimentos. Caso contrário, não haverá educação para a autonomia e, 
sim, falta de organização e planejamento. Moreira (2004, apud GARCIA p. 13) 
identifica como “estéreis e desestimulantes” as escolhas de instituições no 
que diz respeito ao uso dos laboratórios de informática e seus computadores 
e admite que: 

Iniciativas deste tipo, além de não produzirem as melhorias 
esperadas na aprendizagem, ainda acabam por minar a mo-
tivação de alunos e professores, entre outros motivos pela 
frustração resultante do emprego de métodos de ensino 
ultrapassados, ainda que desta vez revestidos por um novo 
(e atraente) instrumental tecnológico. 

Sobre isso Daniela Garcia acrescenta que o professor não deve disponi-
bilizar uma gama infinita de informações e que não sejam significativas ao 
aluno, “pois a informação por si só não produz aprendizagem, não produz 
uma nova conduta e a ‘web’ não foi concebida somente para instruir, mas 
também para distrair, condicionar e seduzir […]” (p. 35)

No depoimento recolhido no Fórum de Discussões, “Experimentando 
Ferramentas da Web” essa ideia é demonstrada a partir das reflexões tecidas 
abaixo:

Eu concordo com você, porém acho que o mais complicado 
e perigoso no uso da Internet é saber separar o “joio do trigo”, 
ou seja, é ter discernimento para saber o que é bom ou ruim, 
porque tem muita coisa ruim também, e se o adolescente 
ficar muito «à vontade», corre o risco de deparar com coisas 
que não serão boas, não concorda?Eu acredito que é preciso, 
em princípio, que haja muita orientação. E esse papel de 
orientador é também muito importante!

Há uma variedade de recursos que instrumentalizam os professores na 
sala de aula possibilitados pelo uso das tecnologias. Almejamos refletir, por 
meio dos depoimentos e comentários dos educadores-cursistas, sobre as 
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maneiras de integrar o uso do computador nas aulas de inglês, tornando 
desse modo, o ensino de LE mais significativo. A discussão é acerca das 
maneiras possíveis de integrar o uso do computador no desenvolvimento 
das atividades pedagógicas. O objetivo principal das reflexões é conhecer 
ferramentas da Web que possam ser utilizadas nas práticas pedagógicas em 
sala de aula, esperando-se que os cursistas, relatem a sua experiência com 
as ferramentas escolhidas e demonstrem os pontos positivos e negativos 
que elas trazem para sua realidade de sala de aula.

Segundo Dick & Reiser (1998, p. 35) os objetivos das atividades devem 
ser pré-definidos de forma que o aluno seja direcionado à aprendizagem. 
Afirmam que as páginas da rede precisam ter conteúdos interessantes, para 
serem motivadoras com informações claras. É necessário ser objetivo e expor 
claramente os objetivos a serem atingidos no desenvolvimento das atividades, 
centralizando, desse modo, a atenção do aluno em determinados pontos, 
já estabelecidos pelo professor, a fim de que se concentre exclusivamente 
nesses pontos, bem como as atividades devem propiciar a utilização de 
conhecimentos anteriores.

As atividades precisam proporcionar um número diversificado de as-
sociações, fazendo com que o aluno tenha acesso a diferentes meios de 
formação e utilize o conhecimento para escolher o que é mais significativo. 
Do mesmo modo, para os autores mencionados, para que haja aprendiza-
gem é necessário haver o real envolvimento dos aprendizes, participando 
das escolhas e traçando o seu próprio caminho em busca do conhecimento.

Ao refletir sobre o desenvolvimento de uma atividade adequada, em 
que se utilize a Internet nas aulas de inglês, a cursista propõe a seguinte 
atividade em que são desenvolvidas habilidades importantes para que a 
ferramenta da Web seja utilizada adequadamente e de maneira significativa, 
proporcionando um aprendizado efetivo, envolvendo os alunos na atividade 
e estabelecendo objetivos claros. Ela reconhece que uma atividade bem 
delimitada e direcionada pode ser producente e propiciar muitas associações 
e utilização do conhecimento de mundo, por meio de aplicativos como o 
Glogster, ferramenta disponível para construir um blog:
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Estou planejando a seguinte atividade: Apresentar o site 
para os alunos, mostrar como fazer o cadastro e como uti-
lizar as ferramentas. Mostrar alguns glogsters selecionados 
previamente e comentar sobre os textos apontando os 
aspectos importantes / interessantes. Disponibilizar algumas 
letras de música em inglês, o tema das músicas pode ser 
amizade, namoro, amor, família… Os alunos deverão escolher 
uma música, ou trecho de alguma música utilizá-lo para fazer 
parte do glogster que irão criar. Obs.: o trecho escolhido deve 
ser significativo para eles, as ilustrações devem ser coerentes 
(não faria sentido, por exemplo, colocar uma música que 
fala de amizade e uma imagem de um carro) lembrá-los 
que eles estão contando uma história através deste pôster. 
A atividade termina com a apresentação das produções e 
comentários dos alunos.

Em resposta ao comentário anterior, a cursista acrescenta outra possibilida-
de de realizar as aulas de inglês com o computador utilizando as ferramentas 
computacionais. Seguindo a proposta de interação e de construção comuni-
tária do conhecimento, as cursistas trocam ideias e experiências proveitosas 
ao manusear as ferramentas da Web “[…] que legal eu não conhecia este tal 
Glogster. As ferramentas que eu tenho usado do Google […] o Google Docs, 
onde vc pode armazenar seus documentos e o Google books onde você 
pode ler trechos de livros ou até a obra toda, é muito bom para pesquisas”.

A cursista nesse comentário faz uma análise das ferramentas da Web 
procurando destacar sua eficiência no ensino de Língua Inglesa e prevendo 
uma possível adaptação às séries em que ministra a matéria. Há constante 
troca de experiência, em que a cursista demonstra a reação dos alunos ao 
lidarem com ferramentas computacionais na aula de inglês. Percebemos a 
reflexão em que são consideradas as potencialidades pedagógicas do aplica-
tivo escolhido. A cursista expõe as várias possibilidades de desenvolvimento 
de atividades criativas em que o aluno poderá desenvolver habilidades 
referentes à escrita utilizando ferramentas da Web, como pode ser visto no 
seguinte comentário postado:
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O DOMO ANIMOTO produz histórias em quadrinhos, e com 
isso meus alunos da sexta-série adoraram também, como 
a apostilinha trabalha a narrativa, fizeram histórias em qua-
drinhos no computador e com isso, produziram uma nar-
rativa bem interessante, aguçando a criatividade do aluno 
e trabalhando as habilidades e competências atribuídas 
àquela situação de aprendizagem, enfim, foi muito produtivo 
também, concordo plenamente com você.

De acordo com Daniela Garcia, os blogs possuem expressivo potencial 
interativo, na construção e desconstrução do blog, pois permitem que o 
leitor participe do fórum, por meio de comentários. Argumenta também 
que os blogs “podem ser seguidos, são ranqueados em pesquisas sobre 
popularidade, podem ser premiados e trazem em si as características do 
hipertexto, com seus links e sua não linearidade, marcada, sobretudo, por 
suas diversas possibilidades de leitura”.

Sobre a construção do blog e a utilização dele nas aulas de inglês a 
cursista tece o seguinte comentário:

[…] quero comentar que não sabia que um blog chegasse a 
ser tão dinâmico, social e interessante em alguns casos. Pois, 
devido o meu receio com a questão de plagio procurava 
sempre usar textos criados pelos alunos e imagens feitas 
por eles, além disso, tinha um certo receio em usar qualquer 
ferramenta que trouxesse dados ou informações de fontes 
diversas, mas agora vejo que não é bem assim.

Sobre a participação ativa dos alunos na construção do blog proposto 
pelo professor de Inglês, Kenski argumenta que:

Professores e alunos, reunidos em equipes ou comunida-
des de aprendizagem, partilhando informações e saberes, 
pesquisando e aprendendo juntos; dialogando com outras 
realidades, dentro e fora da escola, este é o novo modelo 
educacional possibilitado pelas tecnologias digitais. (KENSKI, 
2000, p. 32 apud KENSKI, 20003, p. 66).
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No comentário a seguir, por meio do Fórum de Discussões se admite 
que a interação entre professores e alunos se mostra eficiente na construção 
conjunta do saber:

Os alunos têm mostrado muito interesse quando pedimos 
o auxílio deles, ou, simplesmente trocamos ideias e conhe-
cimentos sobre o que sabem. Parece que entramos no 
mundo deles, nos seus domínios, pois é fato que muitos 
de nossos alunos entendem mais de tecnologia do que 
nós professores, e essa aproximação torna mais prazeroso 
o aprendizado e a convivência.

A troca de experiências que a atividade desenvolvida com ferramentas da 
Web pode propiciar envolve a criação de situações novas de aprendizagem 
em que tanto o aluno quanto o professor se tornam participantes de uma 
mesma situação de aprendizagem. É o que se observa no comentário a seguir:

Eu também estou aprendendo com meus alunos a constru-
ção do meu blog. Os alunos do 1º EM fizeram um blog com 
a professora de português, agora eles estão me ajudando 
a montar o meu. Também acho muito gratificante esta 
interação, eles estão percebendo que existe uma troca de 
conhecimento entre eles e eu, o que é muito importante 
para o aprendizado deles.

Percebemos que o papel do professor ao utilizar as ferramentas da Web 
é o de mediador da aprendizagem. Ele colabora com o desenvolvimento 
das atividades por meio da orientação e da seleção de material didático 
que enriquece o conteúdo trabalhado em sala de aula. O professor como 
facilitador da aprendizagem impulsiona seus alunos a serem autônomos e 
responsáveis pela tarefa a ser executada. Segue o comentário que ilustra 
esse papel de orientador das atividades:

[…] o software usado no Interaction Students era o Kid 
Studios, os alunos gostavam muito de criar os quadrinhos. 
Lembro-me de uma atividade muito boa, os meninos en-
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traram no site http://sitededicas.uol.com.br/, selecionaram 
algumas piadinhas com a minha orientação e destas piadas 
fizeram os quadrinhos. 

No site: www.turmadamonica.com.br encontramos muitas 
tirinhas com histórias divertidas, e o que é melhor, há a 
possibilidade de mudar para o inglês.

Ao perceber a importância da utilização das ferramentas disponíveis na 
Web para enriquecer a prática de ensino de Língua Inglesa, os professores 
são motivados a dinamizar as aulas propiciando aprendizagem por meio 
de situações reais de uso da língua. Daí a percepção de que com o trabalho 
cooperativo e com a interação entre os componentes da situação de apren-
dizagem há a possibilidade de aprimoramento da LE, como está evidente 
nesse comentário:

Tenho salas de Ensino Médio, e como eles já têm uma facili-
dade imensa com a ferramenta da Internet vejo essa webtool 
um ótimo motivador da aprendizagem, com certeza vai 
contextualizar a criatividade e a habilidade e competência 
que devemos trabalhar com nossos alunos, motivando 
sempre com atividades significativas. Levei os alunos na 
sala de informática, e com a ajuda dos alunos monitores 
estamos explorando esses recursos pedagógicos. Os alunos 
comentaram que esses recursos são muito interessantes e 
ressaltaram o Glogster que transmite liberdade de expressão 
aos jovens. 

Por meio das postagens são identificados aspectos que ainda precisam ser 
aprimorados para que se possam utilizar as ferramentas da Web nas aulas de 
inglês. Desse modo uma das cursistas declara que: “Na escola onde leciono 
os computadores do laboratório de informática sempre estão “fora do ar”. 
Há sempre uma tentativa de adequação das novas tecnologias às aulas de 
inglês e realmente os professores encontram problemas para aplicá-las em 
sua prática em sala de aula: 
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Um site muito legal para treinar algumas atividades on-line e 
que são corrigidas é: www.agendaweb.org.com. No entanto, 
nós temos um bom lab em nossa escola finalmente este 
ano, mas não podemos agendar internet, pois, na maioria 
das vezes ela não funciona e sempre está off-line. Assim fica 
muito difícil, já que hoje em dia o micro praticamente é inútil 
sem uma internet.

É necessário equipar as escolas para que haja um ambiente propício 
para a utilização das ferramentas disponíveis na Web para ensinar inglês. O 
comentário seguinte expressa as dificuldades encontradas:

Nos terceiros anos do Ensino Médio, aqui na região sul de 
Guarulhos/SP, eles tem apenas uma aula de Inglês semanal. 
Portanto, dificílimo trabalhar com os cadernos… Conforme 
sugestões dos alunos e coordenação, procurei adequar a 
proposta com a realidade de aulas deles. O tema do segundo 
bimestre do caderno dos terceiros anos do Ensino Médio é 
empregos. Colhi sugestões dos alunos sobre o tema e ade-
quei. Enfim, uma das sugestões foi assistir vídeos e palestras 
de profissionais bem sucedidos de diversas áreas com suges-
tões s descrições de suas vidas. Uma ex-aluna me indicou 
um vídeo do Steve Jobs, muito interessante. Ele conta sobre 
sua trajetória na formatura de uma faculdade nos Estados 
Unidos. Infelizmente… Não tivemos como acessar o vídeo 
e decidi baixá-lo em um programa para passá-lo no meu 
computador. Depois disso, era apenas utilizar o datashow 
para apresentação.

Notamos que há uma melhora evidente no que se refere à utilização das 
ferramentas da Web e que o curso Redefor tem propiciado um aprimoramen-
to real da prática pedagógica referente ao ensino de LE na escola pública. 

A minha escola só conseguiu a sala de informática (acessa 
escola) este ano, por isso comecei a desenvolver alguns 
projetos apenas este ano. Fiz uma atividade com os meus 
alunos da 8ª série sobre ficha de identificação pessoal. Pes-
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quisamos alguns jogadores famosos de futebol e depois 
os alunos montaram as suas respectivas fichas. Apesar das 
minhas dificuldades com informática, conseguimos concluir 
o trabalho graças às habilidades dos alunos, que dominam 
muito bem os recursos tecnológicos. Para mim tem sido de 
grande valor poder estar aprendendo com eles. Também 
devo citar que aprendi muito neste curso, coisas que jamais 
aprenderia sozinha. Tem sido muito gratificante para mim, 
apesar da canseira e do tempo que é muito curto para mim, 
pois trabalho em duas escolas e tenho quase 40 horas aulas. 
Mas mesmo assim quero agradecer aqueles que trocaram 
experiências comigo. Muito obrigada!

Os cursistas envolvidos deixam claro a importância do aprimoramento 
constante das habilidades referentes ao uso das novas tecnologias voltadas 
para o ensino, demonstrando ser útil e adequado programar cursos que 
priorizem novas metodologias de ensino de LE e que tornam o ensino de 
inglês na escola mais significativo e eficiente, acarretando a formação de alu-
nos críticos, autônomos e conscientes da importância em saber uma língua 
estrangeira e utilizá-la para promover mudanças culturais, intelectuais e sociais 
que possam transformar a realidade efetivamente por meio da evolução do 
pensamento, das ações e das modificações ocasionadas por essas ações. 
O professor é parte indispensável para que essas transformações existam e 
têm se dedicado para isso. Acreditamos que o curso Redefor instrumenta-
liza o professor que necessita de um apoio pedagógico, de aprimorar seus 
conhecimentos, para então aplicá-los em sala de aula.
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A implementação pedagógica do texto 
argumentativo como um gênero textual nos 

portfólios do programa redefor

Vânia Regina Alves de SOUZA

reSUMo

O programa Redefor é um curso de especialização oferecido on-line 
gratuitamente pelo ambiente virtual de aprendizagem – TelEduc aos 
professores da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo em uma 
parceria da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com as 
universidades públicas USP, UNICAMP e UNESP. Os professores-alunos 
postam suas atividades semanais que, em sua grande maioria, são textos 
argumentativos nos seus portfólios individuais, seguindo as orientações do 
Manual do Cursista e de acordo com a proposta da atividade. No trabalho 
de tutoria online, percebi que os alunos-cursistas poderiam melhorar 
suas postagens com orientações sobre o gênero – texto argumentativo, 
utilizando a proposta pedagógica de implementação de gêneros em sala 
de aula. Essa proposta consiste em três etapas: a Apresentação, em que os 
alunos são conscientizados sobre o gênero em questão; o Detalhamento, 
em que conhecem a organização retórica e os movimentos do gênero, 
bem como seus elementos léxico-gramaticais e, a terceira, a Apropriação, 
quando consolidam o conhecimento fazendo suas próprias produções 
textuais. Sendo assim, a cada postagem, esses professores eram orientados 
quanto à familiarização do texto argumentativo, sua organização retórica, 
seus movimentos e podiam consolidar seu conhecimento em suas pró-
prios textos. Com um estudo comparativo das postagens das atividades 
na primeira disciplina do curso quando ainda não tinham recebido essas 
instruções e, depois das orientações, com a análise de uma atividade da 
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sexta disciplina, pode-se perceber que os textos argumentativos me-
lhoraram consideravelmente em vários aspectos, tanto na forma quanto 
no conteúdo. Com esses dados, podemos concluir que a proposta de 
implementação de gêneros foi válida e pode ser implementada. 

Palavras-chave: gêneros textuais; textos argumentativos; portfólios. 

Introdução

No curso de especialização para os professores de Língua Inglesa da rede 
pública do estado de São Paulo, os cursistas, como os professores-alunos 
são chamados, têm várias ferramentas: a AGENDA, que é acessada todas as 
semanas para verificação das atividades que devem ser realizadas; as ATI-
VIDADES, onde estão as instruções para a realização de todas as tarefas do 
curso; o CORREIO, ferramenta que pode ser utilizada para conversas entre 
os colegas da turma, mas, na maioria das vezes, serve como meio para tirar 
dúvidas com o tutor e para esclarecer procedimentos a serem realizados; as 
AVALIAÇÕES, onde estão as notas das atividades, como também as justifica-
tivas de todas as atividades avaliadas; o PERFIL, em que têm as informações 
de cada participante; o FÓRUM DE DISCUSSÃO, em que podem interagir com 
os outros participantes nas atividades de fóruns e os PORTFÓLIOS, foco deste 
trabalho, que funciona como um “caderno” do aluno. Todas as atividades 
realizadas estão registradas no portfólio e, o cursista, assim como o tutor, 
podem acompanhar todo o desenvolvimento durante o curso.

O Portfólio vem a ser, conforme citado por Vavrus (1999), uma sistemá-
tica e organizada “coleção” de evidências (trabalhos) usadas pelo professor 
e pelos alunos para monitorar o desenvolvimento dos conhecimentos, das 
competências e das atitudes dos estudantes. Nessa ferramenta ficam regis-
trados todos os trabalhos realizados pelos cursistas durante todo o curso de 
especialização, incluindo os textos argumentativos, as discussões dos fóruns, 
a intenção de pesquisa que eles fazem no final do curso para o trabalho de 
conclusão (TCC) e as práticas pedagógicas.

Com o trabalho de tutoria online, percebi a importância da ferramenta 
do Portfólio, uma vez que pode ser utilizada tanto pelo tutor avaliando o 
progresso dos alunos, como por eles mesmos, à medida que possibilita 
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o acompanhamento de todo esse processo de desenvolvimento. Neste 
trabalho de avaliação pela ferramenta, ponderei que uma dificuldade dos 
alunos estava na redação dos textos argumentativos. Apoiada em minha 
experiência nos cursos de Inglês para fins específicos, área que está tendo 
êxito na apropriação do conceito de gêneros textuais para o planejamento de 
cursos, considerei a possibilidade de instrução sobre o gênero textual – texto 
argumentativo - para que os cursistas tivessem um melhor entendimento e, 
consequentemente, uma melhor elaboração dos seus textos.

Sendo assim, baseando-me no conceito de gênero de Bathia (1993) 
como “evento comunicativo reconhecível” e na proposta de implementação 
pedagógica de gêneros em sala de aula feita por Ramos (2004) que fornece 
meios de se observar o quê os alunos têm de fazer linguisticamente e o 
que têm de entender e produzir na escrita através de considerações no seu 
contexto e diante de seus propósitos; e verificando o potencial da ferramenta 
Portfólio como registro avaliativo do processo de aprendizagem do cursista, 
o objetivo deste trabalho é a implementação pedagógica do gênero textual 
“texto argumentativo” para os alunos do curso de especialização da Redefor 
sob minha tutoria com a finalidade de propiciar um melhor entendimento 
e, consequentemente, uma melhora nas redações desses textos em suas 
postagens em seus portfólios individuais.

Para essa finalidade, foram analisadas duas atividades postadas nos 
portfólios: a primeira, no início do curso, na primeira disciplina (atividade 3 
– Dissertando sobre abordagem, método e técnicas no âmbito dos proces-
sos de ensino-aprendizagem de LE) e, a segunda, na disciplina 6 (atividade 
2 – Reflexões sobre as demandas pedagógicas a partir das TICs). A primeira 
atividade serviu de parâmetro, uma vez que os cursistas ainda não haviam 
recebido instruções sobre o gênero textual em questão. E, a atividade da 
sexta disciplina foi escolhida, pois já tinham tomado conhecimento do gênero 
e, durante todo o curso, a tutora foi avaliando as atividades e pontuando 
questões que poderiam ser melhoradas neste aspecto para dessa forma, 
ser verificada a eficácia da proposta.
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Os portfólios individuais do programa Redefor

Os alunos dispõem de um Manual do Cursista, em que constam as seguin-
tes instruções quanto aos trabalhos que devem ser postados nos portfólios:

Formatação das atividades enviadas

Será obrigatório seguir a devida formatação na entrega das atividades:

Formato A4 (papel), Fonte Arial, Tamanho 11, Espaçamento 
1,5, Margens Superior/ Inferior 2,0, Margens Direita/Esquerda 
2,5. Todas as produções textuais, solicitadas em forma de 
arquivo anexado na Ferramenta Portfólio do ambiente virtual, 
deverão conter no mínimo 20 linhas e no máximo 1 (uma) 
lauda. As exceções serão avisadas previamente.

E, como Regulamento do Curso, o Manual fornece a seguinte orientação: 

Além do respeito à formatação, todo trabalho entregue 
(exceção feita aos produzidos nos fóruns), deverá conter 
um cabeçalho padrão de identificação, conforme abaixo:

Curso: UNESP/Redefor (citar o curso correspondente, Artes, 
Filosofia, Geografia,

Inglês ou Química)

Tutor:

Cursista:

Turma:

Módulo:

Nome da disciplina

Constam, ainda, algumas instruções referente às avaliações das atividades 
postadas nos portfólios – as atividades serão avaliadas considerando-se:

•	 o respeito aos prazos de entrega;

•	 o cumprimento das orientações técnicas de cada atividade, tais 
como: modo de compartilhamento e associação à avaliação den-
tro do ambiente virtual;
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•	 título correto, coerência, coesão;

•	 apresentação (cabeçalho, formatação, ortografia, etc.) dos traba-
lhos;

•	 além dos critérios específicos de cada atividade, que serão descri-
tos em seus respectivos instrumentos de avaliação.

Segue um modelo de apresentação, para melhor visualização, dos por-
tfólios no ambiente Redefor:

Figura 4: portfólio individual do Ambiente Redefor

Fundamentação teórica 

Uma vez que é necessária fazer uma padronização dos textos para 
instrução aos alunos, os textos argumentativos são vistos como gêneros 
textuais e, neste trabalho, adoto o conceito de gênero, conforme proposto 
por Bathia que o define como “[…] a recognizable communicative event 
characterized by a set of communicative purpose(s) identified and mutually 
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understood by the members of the Professional or academic community in 
which it regularly occurs”. (BATHIA, 1993, p. 13)

Ramos (2004) faz a proposta de implementação pedagógica de gênero 
em sala de aula, em que o professor se apropria da definição de gênero, utiliza 
essa apropriação para ensinar aos alunos, nomeadamente em três etapas: 
primeira, a Apresentação, em que o aluno vai se familiarizar com o gênero 
proposto; segunda, o Detalhamento, que engloba a organização retórica dos 
textos e suas características léxico-gramaticais e, por fim, a Aplicação, em 
que o aprendizado é consolidado, nesse momento, o aluno faz sua própria 
produção textual.

A metodologia utilizada neste trabalho é a pesquisa ação, que conforme 
descrito por Thiollent (2002) e Elliott (2000), é uma investigação orientada 
para resolução de problemas, “[…] o professor equaciona os problemas 
encontrados, acompanha e avalia as ações desencadeadas em função dos 
problemas”. (THIOLLENT, 2002, p. 15) A partir do momento que verifiquei a 
dificuldade dos cursistas na redação dos textos argumentativos, apresen-
tei o texto como um gênero textual para que esses professores-cursistas 
pudessem ter parâmetros para melhorar a elaboração de suas produções.

Quanto às produções dos alunos, conforme mencionado no “Manual 
do Cursista”, o aluno recebe as instruções de que toda atividade entregue 
deve ter um cabeçalho, em que constam: curso, nome do tutor, nome do 
cursista, turma, módulo e o nome da disciplina. Como elementos textuais, 
sabemos que o texto argumentativo é o texto em que defendemos uma 
ideia, opinião ou ponto de vista, uma tese procurando (por todos os meios) 
fazer com que nosso ouvinte-leitor aceite-a, creia nela. Para isso, o texto deve 
iniciar com uma tese, uma afirmativa definida e limitada, deve-se definir o 
sentido da proposição, apresentar fatos, exemplos e, no final, apresentar a 
conclusão. (GARCIA, 2004).

Como elementos léxico-gramaticais, os alunos foram conscientizados 
sobre a linguagem formal, a clareza, a escolha das palavras, a concordância 
verbal e pronominal, dentre outros elementos. Eles foram sendo orientados de 
como poderiam melhorar seus textos argumentativos a partir de instruções 
sobre o gênero textual e já com os exemplos de suas próprias produções, o 
que facilitava a visualização direta do que estava sendo discutido.
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E, como elementos pós-textuais, foi dado especial enfoque à impor-
tância da referência, pois a maioria dos cursistas não mencionava os textos 
teóricos lidos ou nem mesmo citava a teoria lida sobre o assunto. Neste 
momento, percebeu-se a importância de retomar a questão das citações, 
como devem ser feitas e, que eles poderiam utilizar, mas de forma correta. 
Houve momentos de plágio durante o curso de especialização, então essa 
questão foi colocada em discussão.

Implementação pedagógica do gênero “texto 
argumentativo”

O curso está dividido em 4 módulos com 2 disciplinas cada, para melhor 
ilustração deste trabalho, utilizamos uma atividade da primeira disciplina, a 
atividade 3: Dissertando sobre abordagem, método e técnicas no âmbito 
dos processos de ensino-aprendizagem de LE. Atividade que foi realizada 
na primeira edição do curso (17/10/2010), conforme ilustrado abaixo, pratica-
mente uma das primeiras atividades em que o cursista devia realizar a tarefa 
de postagem de um texto argumentativo. Até aquele momento, apenas 
com as orientações que constam no Manual do Cursista. E, depois, já com 
as instruções de implementação do gênero em sala de aula, na disciplina 6, 
a atividade 2: “Reflexões sobre as demandas pedagógicas a partir das TICs”.

Para uma melhor visualização, seguem abaixo demonstrados, os itens 
registrados nos portfólios dos cursistas na ferramenta “portfólio individual”, 
assim como a descrição da atividade na ferramenta “atividades”.
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Figura 5: portfólio individual do ambiente Redefor com as atividades realizadas

Figura 6: descrição da atividade 3 – “Dissertando sobre abordagem, método 
e técnicas no âmbito dos processos de ensino-aprendizagem de LE”. 
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Na ferramenta “Atividade”, o cursista recebe as orientações do que deve 
ser feito, ou seja, a partir de sua experiência como aluno de Língua Estran-
geira Moderna (LEM) – Inglês, ele deve refletir sobre as atividades que os 
professores mais utilizavam em suas aulas, tanto no Ensino Fundamental e 
Médio, quanto na graduação em Letras. Deve elaborar um texto de uma 
página, baseado nas leituras realizadas sobre o tema e seguindo as orien-
tações de produção textual apresentadas no Manual do aluno, conforme 
mencionadas anteriormente neste trabalho.

Seguem abaixo, as produções textuais de 5 cursistas que foram esco-
lhidos aleatoriamente na turma de 50 alunos sob minha tutoria. Os nomes 
foram retirados para preservação da identidade dos autores, apesar de que 
eles sabiam que nós, tutores, poderíamos utilizar seus textos para trabalhos 
de pesquisa. 

 

Figura 7: produção textual do cursista A. 
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Figura 8: produção textual do cursista B.

Figura 9: produção textual do cursista C.
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Figura 10: produção textual do cursista D.

Figura 11: produção textual do cursista E.
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Conforme proposto pela implementação de gêneros em sala de aula 
(RAMOS, 2004), primeiro, os alunos devem ser apresentados ao gênero textual 
para que fiquem familiarizados tanto com seus propósitos comunicativos, 
como com seu conteúdo. Percebemos que as produções textuais poderiam 
ser bem melhor elaboradas diante dessa familiarização com o gênero texto 
argumentativo. Então, a partir dessas primeiras postagens, os cursistas foram 
recebendo retorno de suas atividades sob a forma de avaliação com instruções 
do gênero que estavam redigindo. Eles recebiam feedback em suas avaliações 
com regras de elaboração dos textos argumentativos e exemplos baseados 
em suas próprias produções, o que facilitava o entendimento.

Num primeiro momento, nessa avaliação e nas seguintes, os cursistas 
foram sendo chamados à atenção de que as produções textuais deveriam 
ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão e que sempre 
deveria haver um embasamento teórico com os textos que estavam lendo 
durante o curso de Especialização. Seguem alguns recortes dos comentários 
feitos nas avaliações:

“[…], seu texto deve conter pelo menos 3 parágrafos, o 
primeiro com a Introdução, você deve apresentar o assunto 
sobre o que está escrevendo, depois, deve desenvolver esse 
assunto apresentado na Introdução, e por fim, fazer um 
fecho, concluir o que foi dito até o momento, lembrando 
que não deve colocar nada novo e sim concluir o que foi 
citado desde o primeiro parágrafo.”

“Na Introdução, você deve apresentar o tema, assim como 
apresenta um amigo para seu grupo, fale sobre ele, os pontos 
que pretende depois se alongar, não conte muito, deixe todos 
curiosos, mas mencione o que será desenvolvido depois […]”

“Agora, no desenvolvimento, chegou a hora de “esmiuçar” 
o assunto que já foi mencionado na Introdução. Não se 
esqueça, para que seu trabalho esteja dentro das regras de 
um texto acadêmico, você deve baseá-lo nas leituras feitas 
sobre o assunto, exponha seus argumentos baseados em 
dados teóricos, assim todos vão perceber a veracidade, a 
seriedade do seu trabalho, você terá créditos […]”
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“Na conclusão, deve ser feito um fecho do que foi men-
cionado anteriormente e, jamais deve ser introduzido um 
novo assunto, lembre que já conhecemos seu amigo (seu 
tema) […]”

“Como se trata de um texto acadêmico científico, deve 
constar um referencial teórico, uma vez que as tarefas são 
baseadas em leituras, suas ideias devem estar apoiadas nos 
textos lidos.”

Esses são alguns recortes das instruções que os cursistas foram recebendo 
durante a avaliação das atividades do curso. Conforme sugere a proposta, 
num primeiro momento, eles foram se “familiarizando” com o gênero, depois, 
aos poucos, com seus próprios exemplos foram entendendo a organização 
retórica dos textos. Com o passar do tempo, fui percebendo que estavam 
entendendo e se esforçando para melhorar suas produções textuais. Era 
nítido que, a partir de serem chamados à atenção para questões formais, iam 
aos poucos, refletindo sobre o assunto e tentando melhorar suas postagens. 
Apesar de a escrita ser individual e muitos fatores estarem relacionados, a 
partir do momento que entendiam como deveriam escrever, parecia que 
estavam visualizando um “formato” e imprimindo um padrão que deveriam 
seguir. Gradativamente, a melhora foi aparecendo, à medida que os alunos 
consolidavam o aprendizado em suas próprias produções textuais.

Abaixo, temos a descrição da atividade (a segunda da sexta disciplina – D6) 
e as produções textuais dos mesmos alunos elencados na primeira atividade. 
Essa atividade solicita a reflexão do cursista sobre o papel do docente e suas 
perspectivas de trabalho face à propagação da Internet no Brasil. Para essa 
finalidade, o cursista devia centralizar sua reflexão em dois questionamentos: 
a) a Internet oferece ao professor ferramentas para trabalhar com o ensino 
de Língua Inglesa na sala de aula? e b) como o professor pode incentivar 
o aluno a inserir-se em práticas tecnológicas de comunicação em LE? Essa 
reflexão deve estar baseada na leitura dos textos: “TICs: concepções no en-
sino/aprendizagem de línguas” e “Alunos e professores: novas necessidades 
e novos papéis”, disponíveis na ferramenta “Leituras” da Disciplina. Nessa 
atividade, aparece a instrução de que suas produções textuais devem ter 
até três parágrafos. 



202

 

Figura 12: descrição da segunda atividade da Disciplina 6 – 
“Reflexões sobre as demandas pedagógicas a partir das TICs”.

Produção Textual da cursista A

UNESP/Redefor – Especialização para Docentes de Língua 
Inglesa

Tutora: Vânia Regina Alves de Souza

Cursista: 

Turma: XXX

MÓDULO: 3 DISCIPLINA 6

Atividade 2 – Reflexão a cerca das metodologias de ensino na 
atualidade, tendo em vista a influência das TICs nas práticas 
sociais comunicativas das aulas de LE 

O uso das TICs no contexto das aulas de LE: Uma necessi-
dade iminente
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A utilização e incorporação das tecnologias de informação 
e comunicação nas aulas de Inglês, além de agregar valor 
às mesmas, são fortes aliadas do processo de ensino apren-
dizagem, uma vez que com a socialização dessas mesmas 
tecnologias, alavancamos e dinamizamos um crescente 
compartilhamento de informações e conhecimentos diver-
sos, que se espalham de maneira frenética tanto no âmbito 
escolar quanto extraescolar.

No entanto, acredito que existe um papel essencial que 
as tecnologias não suprirão no processo de formação dos 
alunos de Língua Inglesa, sobretudo o caráter socioafetivo 
do ensinar e do aprender. Porém, precisamos agregar as 
novas tecnologias à nossa prática, uma vez que as mesmas 
propiciam às nossas aulas, maior atratividade, dinamismo e a 
condição de vivenciar, ou explorar determinado experimento 
sem necessariamente sairmos do espaço escolar. 

A exemplo disso, atualmente, os governos de um modo 
geral, vem investindo na aquisição de novas tecnologias, em 
especial na expansão do acesso à internet, que ao meu ver 
é uma das mais incríveis ondas de propagação do saber e 
da comunicação entre alunos de LE, com um universo das 
vivências que nenhum outro recurso poderia promover. O 
incentivo do uso da internet pelo professor seja por meio 
das redes sociais ou ferramentas de intercambio virtual, 
deve estar inserido no contexto escolar de línguas, a fim 
de enriquecer e efetivar o sucesso das aulas, bem como o 
desdobramento das mesmas em ações que estimulem os 
alunos a buscar através deste recurso, resposta não só para 
suas dúvidas a cerca dos usos da língua, mas, sobretudo 
que a utilize como ferramenta de libertação, comunicação 
e interação com o mundo e suas culturas.

A partir desses exemplos, podemos claramente perceber que 
o conhecimento se constrói de maneira dinâmica e é dessa 
maneira que se desenvolvem as competências e habilidades 
comunicativas. As tecnologias favorecem a qualificação do 
ensino de maneira significativa, mas, sobretudo se houver 



204

uma apropriação adequada do docente, e com esta, a pos-
sibilidade de agregar à sua formação melhores condições 
de ensinar e utilizar de maneira otimizada o conhecimento 
acumulado em sua trajetória de formação inicial e continuada, 
bem como uma melhor utilização dos espaços escolares, 
em especial os que são destinados a este fim.

Produção textual do cursista B

UNESP/Redefor – Especialização para Docentes de Língua 
Inglesa

Tutora: Vânia Regina Alves de Souza

Nome: 

Turma: XXX

Módulo: 3

Nome da disciplina: Reflexões sobre as demandas pedagó-
gicas a partir das TICs

Atividade: Reflexão sobre o papel docente e suas perspecti-
vas de trabalho em face à propagação da Internet no Brasil

Giz ou mouse?

No início da década de 90, a Internet começou a dar os seus 
primeiros passos no Brasil. Hoje, após mais de 15 anos, ela 
cresceu, se expandiu e está em sua fase adulta. É a Caixa de 
Pandora desse século, porém, como uma diferença: cada 
indivíduo pode extrair dela aquilo que mais lhe convém. 
Isso ocorre em virtude da dicotomia entre o bem e o mal, 
o certo e o errado, o ético e o antiético e do propósito para 
o qual as pessoas decidem utilizar as informações obtidas 
e/ou compartilhadas nela. O importante, nesse momento, é 
saber que a Internet é uma janela para o mundo! Ela diminui 
barreiras e fronteiras de comunicação, permite às pessoas 
viajarem sem sair de casa, propicia o contato com culturas 
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do mundo inteiro, oferece cursos gratuitos diversificados, 
promove momentos de descoberta e divertimento etc. 

O professor e a Internet são essenciais para o letramento 
digital dos alunos. A Internet oferece ferramentas eficientes, 
interessantes e criativas para aprimorar as aulas de LE. Por 
meio dela, é possível desenvolver todas as habilidades de 
comunicação em LE dos alunos, ensinando-os a fazerem 
pesquisas, lendo o conteúdo de sites com informações sobre 
outras culturas (em inglês), promovendo debates sobre as 
descobertas feitas, propiciando a criação de blogs, aprimo-
rando a pronúncia e a escuta com exercícios de áudio/vídeo 
divertidos, propiciando o contato com textos verbais e não 
verbais diversificados etc. A partir de iniciativas como essas, 
os alunos passam a interagir e se interessarem muito mais!

Diante do exposto, torna-se evidente a importância do uso 
da tecnologia em sala de aula. Além do conhecimento, ela 
deve ser a maior aliada do professor. Por meio de aulas con-
textualizas e com propósitos educacionais bem definidos 
é possível fazer com essa parceria seja bem sucedida. No 
entanto, é importante ressaltar que há uma competição 
desleal entre a escola e a tecnologia. A primeira nem sempre 
dispõe de aparato tecnológico para tornar o ambiente con-
vidativo. A segunda oferece comodidade, inúmeras opções 
de atividades e uma velocidade incrível de transmissão e 
compartilhamento de informações. Os alunos já estão imer-
sos nesse universo, porém precisam de orientações para 
utilizá-lo a favor de seu conhecimento seja dentro ou fora 
da escola. Por isso, é imprescindível que o professor esteja 
conectado a todas essas mudanças, disposto a aprender e 
decidir se continuará usando ou não somente o seu cômodo 
giz durante suas aulas. 
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Produção textual do cursista C

UNESP/Redefor – Especialização para Docentes de Língua 
Inglesa

Tutora: Vânia Regina Alves de Souza

Cursista: 

Turma: XXX

MÓDULO: três DISCIPLINA 6

Atividade 2 – Reflexão a cerca das metodologias de ensino na 
atualidade, tendo em vista a influência das TICs nas práticas 
sociais comunicativas das aulas de LE 

O avanço da tecnologia e dos meios de comunicação traz o 
mundo para dentro de nossas vidas. As informações surgem 
e tornam-se obsoletas com muita rapidez. Porém, a escola 
ainda engatinha nesse ritmo frenético da vida real. Em sala 
de aula a disputa entre o conhecimento do professor e o 
suo de celulares, iPODs e outros aparelhos eletrônicos é 
muito frequente.

Percebe-se que os órgãos governamentais têm equipado 
as escolas com alguns recursos tecnológicos. Porém, estes 
recursos ainda são usados de maneira tradicional ou mesmo 
nem são usados. Isto é realidade em todas as escolas públicas. 
Acredito que para se incluir as TICs no meio educacional, 
todos deveriam engajar-se em repensar a estrutura curricular. 
Temos um contraste enorme entre o que é oferecido pelas 
mídias e o conteúdo que as escolas devem seguir. Houve 
alguma evolução, mas não tão significativa.

Em relação à Língua estrangeira temos uma gama enorme 
de recursos encontrados na web. Porém, nos deparamos 
com os conflitos do cotidiano escolar. Aparelhos obsoletos, 
barreiras da língua, má utilização da tecnologia, falta de 
interesse dos educandos, defasagem de aprendizagem na 
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língua materna são algumas barreiras que impedem um 
bom desenvolvimento de aulas com apoio das TICs.

Em nosso cotidiano nos deparamos com alunos analfabetos 
em relação à sua língua materna. Este é u obstáculo para o 
educando. Às vezes nos deparamos com alunos que ainda 
tem a boa vontade de tentar aprender algo com o uso da 
tecnologia, mas outros se recusam. O desafio de integrá-lo 
é grande. Muitos alunos veem o computador como um 
recurso apenas de entretenimento. Apenas querem fazer 
uso da internet, por exemplo, para jogos online.

Produção textual do cursista D

UNESP/Redefor – Especialização para Docentes de Língua 
Inglesa

Tutora: Vânia Regina Alves de Souza

Cursista: 

Turma: XXX

MÓDULO: 3 DISCIPLINA 6

Atividade 2 – Reflexão a cerca das metodologias de ensino na 
atualidade, tendo em vista a influência das TICs nas práticas 
sociais comunicativas das aulas de LE 

Desde a popularização da internet no início dos anos 90 e 
hoje com o avanço cada vez mais da tecnologia que sempre 
se renovam, fica impossível imaginar o ensino sem o uso 
destas novas tecnologias. Com a disseminação e os baixos 
valores dos computadores e hoje com os novos modelos de 
equipamentos eletrônicos como celulares com funções que 
vão além de fazer e receber chamadas, mp3, iPhone, iPad 
e outros fica quase impossível imaginar a ausência desses 
equipamentos durante uma aula.
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No mundo atual, onde as informações se propagam em alta 
veleidade e circula com facilidades entre os alunos que já 
dominam as novas tecnologias, o profissional da educação 
tem a dificuldade de se adaptar a essa nova realidades. Com 
o crescimento significante do uso da internet pelos brasileiros 
e os alunos, o professor não pode ignorar essa realidade que 
esta sempre em transformação e tem de se adaptar a essa 
realidade. Hoje o professor tem de mediar a aprendizagem já 
que o aluno também é ativo nesse processo e com isso esses 
profissionais tem a difícil tarefa de usar as novas tecnologias 
em suas aulas de forma produtivas e que efetivamente leve 
o aprendiz ao conhecimento. O educador de L. E. que tem 
a função de levar o aluno a ter conhecimento da Língua 
Inglesa que está presente em todos os setores da sociedade 
globalizada, tem de buscar cadê vez mais integrar as novas 
tecnologias em suas aulas, lembrando que os alunos podem 
ter acesso a esses equipamentos em suas residências ou 
em lan houses, pode consideras as aulas tradicionais muito 
tediosas e cansativas. Um desafio é fazer com que o aluno 
use esses novos meios de comunicação de fora consciente 
e não fiquem expostos a perigo, como a pedofilia, e usem 
a internet para fazer pesquisa, escutarem um diálogo, uma 
musica, enfim, algo que seja relacionado às aulas de L.E.

Com as novas tecnologias a disposição da educação e a 
velocidade com que as informações circulam, seria excelente 
que as escolas estivessem as sua disposição no mínimo um 
computador com acesso a internet para que o professor 
trabalhar em suas aulas e não encontrar sempre equipa-
mentos desaparecidos, guardados ou quebrados. As novas 
tecnologias também têm de ser aprendida pelos profissionais 
da educação sem a ideia de substituição e sim as usando 
como mais uma ferramenta para suas aulas, já esta sendo 
maravilhoso quando os alunos usam o e-mail para enviar 
os trabalhos, mesmo que seja 2 alunos de uma sala de 39 
alunos. Minha realidade. 
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Produção textual do cursista E

UNESP/Redefor – Especialização para Docentes de Língua 
Inglesa

Tutora: Vânia Regina Alves de Souza

Cursista: 

Turma: XXX

MÓDULO: 3 DISCIPLINA 6

Atividade 2 – Reflexão a cerca das metodologias de ensino na 
atualidade, tendo em vista a influência das TICs nas práticas 
sociais comunicativas das aulas de LE 

Sabendo-se da importância das novas tecnologias em con-
textos educativos, e tendo em vista o cenário educacional 
atual, cabe ao professor o dever de encontrar as ferramentas 
tecnológicas e refletir sobre as ações pedagógicas que visam 
incluir o aluno em uma realidade social, cujas práticas cada 
vez mais levam o indivíduo à procura das informações e do 
conhecimento em ambientes virtuais. 

Partindo da grande exposição à tecnologia que impera mu-
danças em todos os setores da sociedade moderna, e sobre 
tudo do uso da internet como fonte de comunicação que 
leva as pessoas às notícias, ao aprendizado ou simplesmente 
ao entretenimento, há a necessidade de novas posturas no 
ensino e aprendizagem. O professor e o aluno não podem 
mais serem vistos unicamente como emissor e receptor 
do conhecimento, respectivamente. A internet oferece ao 
professor ferramentas para trabalhar com os alunos, mas 
torna-se um desafio devido à rapidez, às infinitas possi-
bilidades e à exigência de um grande preparo. O que na 
maioria das vezes, torna o trabalho inviável em sala de aula, 
pois se o professor não estiver preparado o suficiente, ou a 
escola não possuir um laboratório de informática adequado, 
as ações pedagógicas com o computador se perdem nos 
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propósitos pré-definidos, desmotivando o aluno e deixando 
o professor decepcionado. 

Portanto, hoje, é impossível continuar com as aulas de inglês 
tradicionais. E o professor mesmo dentro da sua limitação, 
precisa fazer uso das novas tecnologias em suas aulas. E ir 
além, incentivando os seus alunos a visitarem sites que os 
coloque em contato com povos e culturas diferentes, fazendo 
expandir e ampliar os seus horizontes. E claro, conscienti-
zando-os da importância da língua como instrumento de 
comunicação e transformação de uma sociedade.

Análise das produções textuais 

Podemos perceber que os textos argumentativos melhoraram considera-
velmente, os cursistas se conscientizaram do que deveria ser feito, de como 
deveriam elaborar suas produções textuais. Com o transcorrer do curso, nas 
últimas disciplinas, os textos já tinham os elementos pré-textuais solicitados 
no Manual do Cursista, nomeadamente o cabeçalho com os dados da ativi-
dade. Pode-se perceber que nas duas últimas produções, ele não aparece, 
mas de uma maneira geral, isso já não era um problema comum.

As produções textuais continham: Introdução, Desenvolvimento e Con-
clusão. Os textos tornaram-se coesos e coerentes, tornando a leitura mais 
prazerosa. Eles estavam baseados nas leituras dos textos teóricos sugeridos 
em cada uma das disciplinas. Naquele momento, os cursistas familiarizados 
com o gênero textual, sabiam que deveriam mencionar os textos teóricos 
lidos para a redação dos textos, assim como, deveriam mencionar esses tex-
tos na Referência, postura esta que os ajudaria no momento final do curso 
quando teriam de redigir o TCC. Porém, podemos notar que esse item não 
estava presente nas postagens elencadas, apesar dos cursistas terem sido 
advertidos sobre a importância do embasamento teórico e da referência, 
essa apropriação foi sendo adquirida paulatinamente. 
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Considerações finais

Este trabalho objetivou a implementação do gênero textual texto argu-
mentativo, conforme proposta apresentada por Ramos (2004), nas produções 
textuais dos cursistas do programa Redefor com a finalidade de uma melhor 
performance dessa tarefa realizada pelos cursistas.

Uma vez que o Portfólio mostra-se como uma importante ferramenta 
de avaliação, pois contém o registro individual do cotidiano acadêmico, as 
dificuldades, os progressos experimentados pelos alunos, evidencia-se a 
possibilidade de uma verdadeira avaliação contínua.

Fica aqui também registrada a proposta de sua utilização como diversi-
ficação dos objetos de avaliação. E, também é importante mencionar que 
tínhamos a percepção de que muitos cursistas começaram o curso acreditan-
do que seria bem mais fácil por ser no formato virtual e, aos poucos, foram 
entendendo e percebendo que se tratava de um curso de especialização 
tão exigente e elaborado como os presenciais. Com o passar do tempo, 
começaram a entender a importância do curso e com as instruções rece-
bidas, estavam se sentindo mais encorajados e com mais ferramentas para 
melhorar suas produções textuais. 
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redefor: estudo das abordagens de tutores 
em fóruns na plataforma virtual Teleduc

Ludmila Belotti Andreu FUNO50

Rozana Aparecida Lopes MESSIAS51

reSUMo

A Rede São Paulo de Formação Docente (Redefor) é um programa que 
visa a proporcionar oportunidades de formação em serviço e em regime 
semipresencial (blended learning) para professores de educação básica 
do Estado de São Paulo. No caso específico dos cursos sob a supervisão 
da UNESP é utilizada a plataforma TelEduc como forma de subsidiar as 
atividades a distância do programa. No presente estudo, focalizamos o 
curso de Especialização em Língua Inglesa e, mais especificamente, o 
processo de mediação realizado por tutores no decorrer de atividades 
de fóruns de discussão avaliativos. Sendo assim, destacamos postagens 
de três tutores, em três fóruns, com o objetivo de explicitar indícios que 
deflagrem as estratégias utilizadas por esses mediadores para gerenciar 
o desenvolvimento dos debates nesse contexto virtual. Então, com foco 
no processo de mediação, sob a perspectiva vigotskyana e pautados 
em uma metodologia embasada na análise interpretativista de cunho 
hermenêutico, buscamos a compreensão das estratégias utilizadas por 
tutores para fomentar a discussão em fóruns avaliativos.

Palavras-chave: TelEduc; mediação; educação a distância.

50 Doutoranda em Estudos Linguísticos na UNESP/São José do Rio Preto e tutora 
do projeto Redefor – Língua Inglesa.

51 Doutora em educação UNESP/Marília; professora de prática de ensino de lín-
guas – UNESP/Assis; autora e especialista do Projeto Redefor – Língua Inglesa.
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Introdução

O presente artigo traz um estudo vinculado ao projeto Redefor (Rede 
São Paulo de Formação Docente), desenvolvido pela Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (SEESP) em parceria com três importantes universi-
dades estaduais, dentre elas a Universidade Estadual Paulista/ UNESP52, que 
oferece, desde o ano de 2010, especialização sob o regime semipresencial 
(blended learning) para profissionais da educação vinculados à Rede Pública 
de ensino do Estado de São Paulo.

Este trabalho tem como objetivo compartilhar algumas reflexões sobre 
parte da atuação pedagógica desempenhada por três tutores que mediaram 
os processos de aprendizagem no curso de especialização para docentes 
de Inglês/LE53, oferecido pela Redefor. Sendo assim, observaremos como 
esses três mediadores contribuíram para o desenvolvimento de debates 
em fóruns virtuais.

Ainda, com o intuito de contextualização, ressaltamos que, embora o 
curso seja semipresencial, a atuação pedagógica desses tutores é subsidiada 
exclusivamente pela plataforma TelEduc, que pode ser definida como um 
ambiente pedagógico virtual com múltiplos recursos a serem explorados 
por formadores e cursistas. Entre as ferramentas disponíveis nesse ambiente, 
podemos destacar o espaço destinado à postagem do perfil do usuário, a 
agenda (página inicial, onde se postam as atividades previstas para um de-
terminado período), o material de apoio (textos digitalizados diversificados 
e outros materiais relevantes para o aprofundamento), as ferramentas para 
exercícios, as ferramentas para a formulação de enquetes, o mural, os fóruns 
de discussão, os diários de bordo, o bate-papo e os portfólios, conforme se 
pode observar na figura a seguir:

52 Para maiores informações sobre o projeto de formação continuado a distância 
oferecido para docentes da rede pública estadual paulista (SEESP), acessar: 
<http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Redefor/In%C3%ADcio/tabid/1383/
Default.aspx>

53 LE: sigla para Língua Estrangeira. 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/redefor/In%C3%ADcio/tabid/1383/Default.aspx
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/redefor/In%C3%ADcio/tabid/1383/Default.aspx
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Figura 13: exemplo da configuração oferecida pela plataforma 
TelEduc, em espaço de equipe, disponível para tutores da Redefor.

O curso de especialização para docentes de Inglês oferecido em 2010/2011 
pelo programa Redefor teve sua face virtual estruturada em quatro módulos, 
contendo duas disciplinas cada, com uma carga horária estimada de 360 
horas de atividades. No presente trabalho focalizaremos as intervenções de 
três tutores em três fóruns de discussão, nossa escolha atrelou-se às duas 
primeiras disciplinas do curso, que compuseram seu primeiro módulo, a 
saber, “Abordagens, métodos e perspectivas sociointeracionistas no ensino 
de LE” e “Múltiplas linguagens e gêneros discursivos”.

A escolha por esses fóruns deveu-se, exclusivamente, ao fato de terem 
sido os primeiros, quando os tutores iniciavam seu trabalho na plataforma, 
podemos considerar, então, que também estavam em processo de familia-
rização com as ferramentas, com a linguagem a ser utilizada e a forma de 
abordagem. Esse foi um momento do curso, em que todos (tutores, especia-
listas e coordenação) buscavam a compreensão plena do curso em atividade. 

Fóruns em plataformas virtuais de aprendizagem

Desde a popularização da internet, é recorrente a emergência de contextos 
virtuais capazes de subsidiar interações com propósitos de aprendizagem 
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diversos, como as plataformas TelEduc, Moodle54 ou como os Wikis55, por 
exemplo.

As práticas de aprendizagem que se instauram nesses contextos virtuais, 
algumas vezes, são releituras de práticas pedagógicas que emergiram em 
ambientes presenciais de aprendizagem, tais como a construção de portfólios 
(em plataformas virtuais podemos construir portfólios virtuais, fotoblogs, etc.) 
ou como os debates (sendo algumas possibilidades de materialização desses 
debates virtuais: em fóruns síncronos e sem imagem em chats; síncronos 
com uso de áudio, webcam e chat concomitantemente; ou, ainda, fóruns em 
que são possíveis apenas as postagens assíncronas de texto, por exemplo).

Autores como Baran e Correia (2009) afirmam que uso recorrente de 
ferramentas para a promoção de debates em ambientes virtuais de aprendi-
zagem revela a necessidade de reflexão acerca da comunicação que nesses 
contextos se efetiva. Segundo esses autores, não só práticas tidas como 
práticas legitimadas de aprendizagem são adaptadas para esses ambientes 
virtuais, mas também práticas pedagógicas de mediação ou gerenciamento 
da aprendizagem (e seus problemas) muitas vezes também são transpostas.

Cabe ressaltar que no presente artigo abordaremos esses espaços vir-
tuais de debate, com o propósito de evidenciar indícios que nos ajudem a 
compreender melhor como atuaram os tutores que colaboraram para o 
presente estudo, como esses três tutores exerceram a mediação nos fóruns 
focalizados neste artigo. 

54 Moodle, ou Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, pode 
ser entendido como uma plataforma livre (ambiente virtual de aprendizagem) 
desenvolvida para fins pedagógicos colaborativos. Para conhecer o Moodle, 
acesse: http://www.moodle.org.br/.

55 Wikis são softwares disponíveis em rede para compilação e edição rápida e 
colaborativa de (hiper)textos. Wikipédia e Wikispaces são exemplos desse tipo 
de sistema colaborativo de publicação em ambientes virtuais. Para conhecer 
mais sobre wikis, acesse: <http://www.wikispaces.com/> ou <http://pt.wikipedia.
org/wiki/Wiki>.

http://www.moodle.org.br/
http://www.wikispaces.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki
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Mediação

A mediação é um conceito complexo que na literatura em estudos lin-
guísticos e em linguística aplicada vem sendo utilizada de diferentes maneiras. 
Como um termo “guarda-chuva”, quando pensamos em mediação logo 
evocamos Vygotsky (2007; 2008) e as interpretações feitas de seu trabalho, 
sobretudo a respeito da zona de desenvolvimento proximal (doravante ZDP).

Segundo Mitchell e Myles (1998), na ZDP há a distinção entre dois níveis de 
desenvolvimento do aprendiz, o real e o potencial. O primeiro caracteriza-se 
pela habilidade do aprendiz de realizar tarefas sem a ajuda de outras pes-
soas. O segundo caracteriza-se pelas funções potenciais que esse aprendiz 
(neófito) pode desempenhar com a ajuda de um parceiro que lhe forneça 
o andaime (scaffolding) e, através de um processo de mediação, exerça o 
papel de especialista56.

Entendemos neste artigo que os tutores responsáveis pelo acompa-
nhamento pedagógico das atividades desenvolvidas no TelEduc medeiam 
a aprendizagem dos cursistas, oferecendo “andaimes” durante a interação57 
Reconhecemos que a interação entre tutores e cursistas e entre cursistas e cur-
sistas é uma interação também mediada pela internet, pelos computadores, 
conforme observa Salomão (2008) que cita dois tipos de mediação em seu 
estudo: (a) a mediação pelo instrumento (que no caso seria o computador) e 
(b) a mediação por meio de signos, que no contexto por ela estudado “recai 
sobre as relações de aprendizagem colaborativa, criadas entre interagente e 
mediador” e entre interagente/ interagente (SALOMÃO, 2008, p. 44).

Dentro da perspectiva adotada neste estudo de caso, focalizamos a 
mediação pedagógica, que se materializa por signos, estabelecendo-se em 
contexto virtual de interação (fóruns na plataforma TelEduc) exercida pela 

56 Segundo Mitchell e Myles (1998), a ZDP, o aprendiz é introduzido em uma 
situação de “consciência compartilhada”, por meio da fala colaborativa do 
outro, até o momento em que ele/a finalmente constrói um novo saber (ou 
desenvolve a competência necessária para o desenvolvimento da tarefa em 
questão).

57 Para saber mais sobre mediação da aprendizagem e oferta de andaimes, ver 
também BEDRAN, 2008. 
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figura do tutor/mediador da aprendizagem para com seus cursistas, nesse 
referido ambiente virtual de aprendizagem.

Metodologia de pesquisa

Tendo em vista que o foco deste trabalho é a busca por uma interpre-
tação das maneiras segundo as quais os participantes deste estudo, tutores, 
medeiam debates em fóruns virtuais, a abordagem fenomenológica que 
embasa esse estudo de caso de natureza qualitativa é a hermenêutica in-
terpretativista, conforme apresentada por van Manen (1990). A abordagem 
hermenêutica fenomenológica propõe uma prática reflexiva e interpretativa 
sobre a materialidade textual, conforme apresentada pelo participante da 
pesquisa quando este fala ou escreve acerca de suas experiências. A inten-
ção de tal prática é buscar e elucidar as estruturas significativas que foram 
tecidas a partir dessas experiências e construir reflexões textuais sobre a 
singularidade projetada no relato das mesmas (VAN MANEN, 1990, p. 7).

Assim, ressaltamos que o objetivo deste trabalho não é o de sugerir 
um guia ou um tratado generalizante sobre práticas docentes em fóruns 
de ambientes virtuais de aprendizagem, mas o de entender a significação 
atribuída aos embates, negociações, etc. da prática de determinados do-
centes que se propuseram a tutorar a aprendizagem em um contexto de 
formação continuada virtual para outros docentes. Intencionamos, também, 
materializar essa busca de modo textual, sob o formato de temas, ou seja, 
da identificação de suas recorrências ou motifs (VAN MANEN, 1990, p. 78).

Os dados contextuais: observações acerca da sistematização

Buscamos, como forma de organizar e dar sentido ao que pretende-
mos observar no espaço desse artigo, compartilhar os dados coletados 
em forma de quadros ilustrativos para que se possa ter uma ideia geral da 
paisagem por nós vislumbrada. Sendo assim, o quadro1 representa, de ma-
neira global, a estruturação do curso Redefor Língua Inglesa/ 2010-2011. Na 
época, havia 15 tutores responsáveis pela mediação da aprendizagem nas 
turmas, a coordenação responsável pelo acompanhamento das atividades 
pedagógicas e resolução das demandas administrativas em geral de toda 



219

a equipe envolvida no curso de Inglês. Por seu turno, os três especialistas 
eram responsáveis por auxiliar a coordenação em algumas atividades de 
gestão (relatórios, documentos, etc.), no suporte didático/pedagógico com 
os tutores com relação aos conteúdos, ao processo avaliativo etc.

Além desses envolvidos, havia também os professores autores, respon-
sáveis pelos textos teóricos, apoio das disciplinas e por todas as atividades 
desenvolvidas pelos cursistas. Ressaltamos que estamos considerando, apenas, 
os responsáveis pelo andamento pedagógico das atividades desenvolvidas 
no curso e os nomes, fictícios, constituintes do quadro e destacados com 
asterisco representam os colaboradores desse projeto, são eles: Apolo, Diana, 
e Antígona:

Redefor – Língua Inglesa – 2010/2011
Turmas Tutores Cursistas Demais envolvidos

1 Ceres

619 cursistas 
(aproximadamente 

47 por turma).

Além dos tutores 
e cursistas, estão 

diretamente 
envolvidos: 

Coordenação, 
Especialistas, 

Autores e 
Orientadores  
(para o TCC).

2 Electra
3 Medeia
4 Minerva
5 Apolo *
6 Midas
7 Helena
8 Glauce
9 Diana *
10 Juno
11 Antígona *
12 Vênus
13 Latona

CORINGA Coringa A
CORINGA Coringa B

Quadro 4: visão geral do curso, com destaque para os 
participantes deste estudo (Apolo, Diana e Antígona).
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O quadro dois representa, dentre as atividades propostas no curso como 
um todo, os três fóruns observados para a análise que empreendemos 
nesse estudo. A escolha por essas atividades, conforme já explicitamos, está 
relacionada ao fato de o fórum propiciar a interação mais próxima entre os 
tutores e seus cursistas. A criação de contextos significativos pode incentivar 
os cursistas (alunos58) a sentirem-se instigados a aprofundar suas reflexões, 
ou não.

Ainda nesse sentido, ao eleger os primeiros fóruns, da primeira edição 
do curso, acreditamos na possibilidade de salientar as experiências viven-
ciadas pelos tutores, como mediadores, no processo ensino/aprendizagem. 
Tal postura ancora-se na observação de que para todos os três escolhidos, 
conforme análise de seu curriculum, essa pode ser considerada sua primeira 
experiência de mediação em atividade similar, em ambiente on-line. Sendo 
assim, os fóruns foram selecionados não por seu teor teórico, mas sim pela 
posição que ocupam no curso como um todo (os três primeiros), sendo 
esses debates uma amostra representativa das primeiras experiências dos 
tutores como mediadores.

58 Os cursistas Redefor, no caso deste artigo, eram docentes (todos já graduados) 
vinculados ao ensino de inglês/LE em escolas públicas de educação básica do 
estado de São Paulo (SEESP). Alguns desses docentes já haviam participado 
de cursos de especialização lato sensu e de pós-graduação stricto sensu, por 
exemplo.
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Fórum Título Proposta de debate

1º

F1 – 
Abordagem 
gramatical

Início: 
1/10/2010 
Término: 

24/10/2010

Olá pessoal! 

Depois que fizeram a leitura do tema 
proposto e assistiram ao vídeo indicado, 
vamos discutir com os todos sobre 
nossa prática docente a partir das 
seguintes perguntas disparadoras: Você 
consegue lembrar e identificar o método 
que seu professor de LE utilizava em 
suas aulas? Qual era a habilidade 
mais enfatizada? Leitura? Escrita? 
Conversação? Refletindo sobre sua 
prática, você percebe que incorporou 
algumas ações do seu professor? 
Você atualiza sua prática de sala de 
aula ou continua utilizando abordagens 
tradicionais? Vamos lá pessoal! Façam 
uma reflexão de sua prática e discutam 
com os colegas o que poderia ser 
modificado. Levantem sugestões, 
troquem experiências.

Bom trabalho!!!

2º

F2 – 
Abordagens de 
Krause-Lemke

Início: 
01/10/2010 
Término:

07/ 11/2010

Olá pessoal!

Vocês já fizeram uma reflexão inicial sobre 
suas práticas quanto às abordagens 
utilizadas em sala de aula. Agora, aliando 
esta reflexão inicial às abordagens 
formuladas por Krause-Lemke (estrutural, 
racionalista e dialógica), vamos levantar 
os pontos positivos e negativos destas 
abordagens.

Boa interação!



222

3º

F3 – 
Letramento e 

práticas sociais

Início: 
08/11/2010

Término: 
16/11/2010

Leia o trecho abaixo: “At first glance, 
‘literacy’ would seem to be a term that 
everyone understands. But at the same 
time, literacy as a concept has proved 
to be both complex and dynamic, 
continuing to be interpreted and defined 
in a multiplicity of ways. People´s notions 
of what it means to be literate or illiterate 
are influenced by academic research, 
institutional agendas, national context, 
cultural values and personal experiences. 
In the academic community, theories of 
literacy have evolved from those focused 
solely on changes in individuals to more 
complex views encompassing the broader 
social contexts (the ‘literate environment’ 
and the ‘literate society’) that encourage 
and enable literacy activities and practices 
to occur”.(Disponível em: <http://www.
unesco.org/education/GMR2006/full/
chapt6_eng.pdf> Acesso em: 15.jul.10). 
Considerando o letramento como 
conjunto de práticas sociais de leitura e 
escrita em contextos específicos para 
fins específicos, em que medida as aulas 
de Língua Inglesa promovem situações 
de letramento?

Quadro 5: os três primeiros fóruns propostos no curso de 
especialização para docentes de Inglês da Redefor.



223

O quadro 3, a seguir, representa o número de inserções dos três tutores 
observados no processo de mediação, dos três fóruns em questão:

F1
Número total 
de postagens 

no fórum

Postagens de tutores 
no fórum

Corpus 
analisado

Turma A 143 Apolo: 5

195 
postagens

Turma B 187 Diana: 15
Turma C 262 Antígona: 47

F2
Número total 
de postagens 

no fórum

Postagens de tutores 
no fórum

Turma A 125 Apolo: 2
Turma B 222 Diana: 19
Turma C 331 Antígona: 36

F3
Número total 
de postagens 

no fórum

Postagens de tutores 
no fórum

Turma A 173 Apolo: 1
Turma B 217 Diana: 18
Turma C 362 Antígona: 52

Quadro 6: número de inserções dos três tutores 
observados no processo de mediação.

O quadro supracitado retrata também a totalidade das participações 
(cursistas e tutor) em cada um desses fóruns. Um olhar rápido e percebemos 
que quantitativamente existe uma grande diferença quanto ao número de 
inserções dos tutores Apolo, Antígona e Diana. Esse observar quantitativo 
poderia, em um primeiro momento, induzir a conclusão de que quanto 
maior o número de inserções do tutor, melhor a condução e a orientação 
das atividades do fórum. Todavia, nossa proposta nesse artigo é refletir 
acerca da qualidade e da relevância das inserções do mediador no espaço 
TelEduc, em que medida podemos, a partir de uma visão sociointeracio-
nista da construção do conhecimento, verificar se houve, ou não, efetivo 
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auxílio por parte do tutor e, além disso, os tutores também davam suporte 
aos cursistas, sobre dúvidas de postagens nos fóruns, em outros contextos 
do AVA, tais como correio e mural. Conforme já salientamos, buscamos a 
compreensão da significação atribuída aos embates, negociações efetuadas 
no espaço dos fóruns TelEduc, pois concordamos com Machado e Teruya 
(2009), ao afirmarem:

A EaD é complexa, visto que não demanda apenas mensurar 
a quantidade de alunos que atinge ou mesmo a quantidade 
de interação que se tem, mas implica em uma reflexão, em 
seus parâmetros pedagógicos, sobre suas intencionalida-
des, já que poderão servir tanto ao ajustamento quanto a 
emancipação social. (MACHADO & TERUYA, 2009, p. 1727). 

Sendo assim, elegemos alguns temas recorrentes quando da leitura geral 
dos dados coletados. Dentre os temas que sobressaíram durante a observação 
dos textos materializados no processo de discussão nos fóruns ressaltamos: 
problematização das postagens materializadas por questionamentos, com-
partilhamento de posições político-epistemológico, compartilhamento de 
experiências vividas.

O quadro a seguir, quadro 4, traz dados que os próprios tutores que cola-
boraram para este estudo postaram nos ambientes virtuais em que atuaram 
como mediadores, esses dados foram disponibilizados pela ferramenta perfil 
e trazem um pouco da trajetória de formação e de atuação profissional de 
nossos colaboradores:
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Tutor Dados de perfil

Diana

“Olá a todos!
Sou (nome), moro e trabalho em (nome da cidade) há cerca de 
X anos. Sou professora da rede estadual paulista e atualmente 
exerço a função de Professora Coordenadora da Oficina Peda-
gógica de (área em que atua como PCOP) na Diretoria de Ensino 
de (nome da cidade). Terminei a graduação em Letras na (nome 
da universidade) em (ano) e o mestrado em Educação pela 
(nome da universidade) em (ano). Entre (datas) trabalhei como 
Professora Assistente de Língua Portuguesa na Universidade 
de (nome de universidade de país anglo-saxão) com uma bol-
sa de estudos (nome do órgão financiador). Essa oportunidade 
me mostrou o quanto é bom estar em contato com pessoas de 
diferentes culturas, pois pude conviver com bolsistas de vários 
países do mundo. Embora não o faça muito, adoro viajar. Gosto 
muito de conversar e conhecer pessoas em qualquer lugar onde 
esteja. Adoro ficar em casa e ver filmes, porque passo muito 
tempo fora trabalhando. Sou professora há X anos e isso é o 
que eu amo fazer. Acredito que essa profissão permite ampliar o 
olhar das pessoas em direção a possibilidades não pensadas. A 
educação pública sempre fez parte da minha vida e é por ela que 
eu me humanizo mais a cada oportunidade de ensinar, aprender 
e estudar que eu encontro como professora. Espero que o con-
texto de aprendizagem proporcionado por este curso contribua 
para a troca de relatos de experiências e o aprofundamento teó-
rico necessário à nossa formação. Bom curso a todos!”
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Antígona

“Meu nome de batismo é (nome). Depois de me casar com (nome 
do esposo), tornei-me (nome). Mas, meu apelido, pelo qual sou 
conhecida em todos os ambientes que frequento, incluindo os 
profissionais, é (apelido). Tenho X anos, X filhos, (nome e idade 
do primeiro filho) e (nome e idade do segundo filho) e moro em 
(nome da cidade), cidade onde nasci, cresci, estudei e me casei. 
Venho de uma família numerosa (X irmãos) e adoro as reuni-
ões familiares com a barulheira dos sobrinhos. Também gosto 
demais de viajar, de ler e de ver filmes. Minha maior distração 
é LER, LER e LER. Minha família está aqui em (nome da ci-
dade) desde sua fundação em (data da fundação da cidade) e 
tenho estreita ligação à sua história. Aos X anos, fui bolsista do 
(agência financiadora) e passei um ano numa High School Ame-
ricana terminando o colegial. Fiz minha graduação em Letras 
Vernáculas e Inglês aqui mesmo na (nome da universidade) e 
durante X anos ministrei aulas de Língua Inglesa para o Ensino 
Fundamental II e Médio da Rede Pública Oficial de Ensino do 
Estado de S. Paulo, portanto tenho uma boa ideia do que sentem 
meus cursistas pós-graduandos deste curso de Especialização, 
professores de inglês da Rede Pública. Sei o quanto vocês sen-
tem falta de um apoio, de orientações que facilitem sua prática 
de sala de aula e os ajudem a obter resultados mais satisfatórios 
no ensino do Inglês a alunos brasileiros. Depois de toda essa 
experiência no Magistério Público, fiz meu mestrado e douto-
rado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas na (nome 
da universidade). Como pesquisadora, tenho experiência com 
pesquisas que investigam processo de compreensão de metáfo-
ras na leitura em língua estrangeira (inglês) em diferentes tipos 
de textos, seja num poema de Frost, num texto acadêmico da 
área de Ciência da Informação, num conto de James Joyce, num 
texto de revista de variedades, etc… Durante 11 anos, fui do-
cente do Departamento (especificação do departamento e nome 
da universidade), no qual ministrei aulas de Inglês Instrumental, 
Leitura Crítica e Metodologia da Pesquisa Científica a alunos de 
(nome do curso de graduação), além de disciplinas relacionadas 
a processo de leitura a alunos da Pós-graduação em (nome do 
curso de pós-graduação). Neste curso, atuarei não só como tu-
tora online, responsável por um grupo de cursistas, mas também 
como (especifica outro ramo de atuação profissional).”

Quadro 7: os dados de Diana e Antígona foram retirados das 
salas virtuais nas quais essas tutoras atuavam. Os dados de Apolo 
não estavam mais disponíveis na ocasião da coleta. Informações 
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que pudessem identificar os tutores foram ocultadas, inclusive 
informações numéricas, que aparecem sob o signo X.

Com a apresentação dos quatro quadros desta seção de artigo, objetiva-
mos passar informações contextuais que ajudassem o leitor a compreender 
(a) a estrutura geral do curso no qual a coleta de dados foi feita (quadro 1); 
(b) as propostas de debate que impulsionaram os fóruns que subsidiam 
nossa análise (quadro 2); (c) o número de postagens de cada um dos tutores 
(quadro3) e (d) o perfil de cada um dos envolvidos (quadro 4). a extensão do 
corpus analisado para a redação do presente artigo (quadro 3); e, os perfis de 
dois dos três participantes de pesquisa (a saber Diana e Antígona) a partir dos 
quais podemos observar que embora nossos tutores tenham considerável 
experiência profissional, não há no relato de ambas as colaboradoras deste 
estudo o relato de experiências de ensino/ aprendizagem em EaD (quadro 4). 

O ato pedagógico dos tutores no espaço dos fóruns TelEduc: 
apreciações

A seguir, apresentamos um quadro que traz em si um esquema sintético 
dos temas que elencamos a partir da leitura interpretativa das postagens 
de nossos três participantes de pesquisa ao longo dos fóruns analisados. Os 
temas (a. o tutor como especialista; b. o tutor como articulador das informações 
do debate; c. o tutor como problematizador ou desafiador; d. o tutor como sujeito 
político-epistemológico; e. o tutor como sujeito que compartilha suas experiências 
vividas; f. o tutor como sujeito que compartilha as estratégias de planejamento 
de intervenção no debate) trazem o que pensamos ser indícios de como 
esses tutores atuam, sua performance, ao mediarem os debates estudados 
e eles foram elaborados levando em conta recorrências identificadas nas 
postagens dos tutores.
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Figura 14: sistematização dos motifs que emergiram da análise dos dados.

Apresentaremos na próxima seção, referente à análise dos dados, alguns 
dos excertos cuja interpretação proporcionou o delineamento dos temas 
identificados, que trazem em si uma síntese do que pudemos identificar 
como performance da mediação de três tutores em três fóruns virtuais 
abordados neste estudo.
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O tutor como especialista

O tutor como especialista foi um dos temas que emergiu após a percepção 
de várias postagens em que o mediador do fórum expressa a necessidade de 
se posicionar como especialista de um determinado assunto, compartilhan-
do com os demais interagentes do debate seus saberes sobre determinado 
autor, ou determinada teoria, como no excerto a seguir, que consideramos 
ser um dos exemplos mais claros do tipo de postagem que proporcionou 
a delimitação desse tema:

Tutor Fórum Exemplo de postagem em que tutor 
assume discurso de especialista

Antígona F1

“(nome de cursista)
Essa questão de Vygotsky é muito importante 
para o ensino de línguas. Vocês vão ver muito 
sobre isso em um texto meu que vai ser indicado 
para leitura da disciplina LEITURA, mas vou 
antecipar alguma coisa: Tanto Piaget como 
Vygotsky apontaram o papel da linguagem 
para o desenvolvimento do pensamento e das 
altas funções psicológicas como a atenção, 
a memória e o pensamento. Mas, Piaget 
deteve-se apenas na observação do papel 
das interações do indivíduo com o mundo 
físico, com os objetos, não abordando o papel 
das interações interpessoais, facilitadoras e 
agilizadoras do processo de desenvolvimento. 
Em Vygotsky, a ênfase recai sobre o papel da 
linguagem na atividade humana partilhada 
socialmente. Com sua noção de zona do 
desenvolvimento proximal (ZDP), ele oferece 
um elemento importante para a compreensão  
de como se dá a integração ensino-
aprendizagem/desenvolvimento: as situações 
que criam contexto para a aprendizagem, 
para o desenvolvimento, são as que 
envolvem interações assimétricas entre um 
aprendiz e um indivíduo mais experiente.
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Nessas situações, a aprendizagem acontece 
na “zona do desenvolvimento proximal” 
(ZDP), denominação de Vygotsky para o 
espaço entre o nível de desenvolvimento 
real do aprendiz, verificável em situações de 
realização de tarefas/resolução de problemas 
de maneira independente e o nível potencial 
de desenvolvimento, atingível em situações 
de realização de tarefas/resolução de 
problemas com a supervisão de indivíduos 
mais experientes. […]”

O tutor como articulador das informações do debate

O tutor como articulador das informações no debate foi uma definição que 
emergiu dos dados que mostram indícios de tentativas que o mediador do 
fórum fez para promover uma maior atenção a determinadas postagens 
feitas pelos demais interagentes. Exemplos desse tipo de postagem são: 

Tutor Fórum

Exemplo de postagem em que tutor assume 
a postura de conhecedor dos conteúdos teó-
ricos e consegue articular as participações e 

instigar as reflexões.

Apolo F1

Bom dia, PG’s! 
Este debate sobre gramática está muito inte-
ressante. Afinal, pode-se ensinar línguas por 
meio de abordagens diferentes, métodos dife-
rentes e, por consequência, práticas diferen-
tes. Um desses métodos elege, como ponto 
de partida, a gramática - é o Método da Gra-
mática e Tradução, baseado em uma Aborda-
gem Tradicional. Em contrapartida há outras 
abordagens e métodos que discordam dele e 
procuram deslocar a gramática dessa posição 
central. Mas, e então? Esses outros métodos 
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ignoram totalmente a gramática no ensino? Ou 
será que eles apenas deslocam a gramática 
para uma posição mais periférica e secundária 
no ensino? E baseados em que critérios esses 
métodos fazem isso? 
Sobre a escolha de um método, (nome) afirma: 
“não vamos classificar que um seja melhor que 
o outro, mas que de acordo com um contex-
to é favorável um determinado método” - que 
reflete a consciência docente em escolher um 
método segundo os objetivos da disciplina ou 
curso.
 Um outro ponto importante levantado por vo-
cês consiste no processo de REPRODUÇÃO 
DE MODELOS. Alguns de vocês trazem esse 
aspecto à tona em trechos como: 
… algumas ações tradicionais acabei repro-
duzindo. Contudo, nas observações e análise 
dos resultados e participações dos alunos, tive 
que buscar estratégias e métodos que se apro-
ximassem mais de uma aprendizagem signifi-
cativa (nome de cursista); 
Quando iniciei minha docência, confesso que 
tentei reproduzir o modo de ensinar que sem-
pre havia presenciado, o tradicional (nome de 
cursista); 
Quanto ao meu método de ensino, incorporei 
algumas das ações de minha professora do 
ensino médio (nome de cursista). 
Esses trechos revelam uma tendência comum, 
que é a de reproduzir modelos. Ao longo de 
nosso percurso de formação, as PRÁTICAS 
docentes com que tivemos contato tendem a 
ser a principal referência sobre como ensinar 
línguas e acabamos reproduzindo esses mo-
delos. Contudo, uma vez sendo docentes, é 
interessante saber o que há por trás dessas 
práticas. O Tema 1 sugere que as ações prá-
ticas de um professor revelam qual é a sua 
abordagem de ensino, qual é o seu método, 
qual é a sua concepção de linguagem e qual é 
a sua visão de aluno. 
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Assim sendo, por favor, analisem a videoaula 
do Prof. (nome de protagonista de videoaula) 
e compartilhem comigo: sou só eu que senti 
sono e muito pouca vontade de aprender phra-
sal verbs ou mais alguém sentiu o mesmo? Por 
que os Prof. (nome de protagonista de video-
aula) adota aquelas ações? O que há por trás 
das escolhas dele? Que abordagem? Que mé-
todo? E, principalmente, o quanto essas práti-
cas são proveitosas? 
Compartilhem e, por favor, não hesitem em 
discordar de mim se for o caso!

O tutor como problematizador ou desafiador

O tutor como desafiador foi um tema que emergiu a partir da percepção de 
postagens provocativas dos mediadores, constituídas pelo uso de estratégias 
textuais como ironia, questionamento direto ou indireto, elaboradas com o 
possível propósito de engendrar um espaço reflexivo de desconstrução e 
reconstrução de percepções sobre a prática docente: 

Tutor Fórum Exemplo de postagem em que o tutor atua de 
modo desafiador

Diana F1

Caro (nome do cursista), O trabalho com a gra-
mática a partir do texto parece mais significativo 
do que a partir de frases isoladas, muito embora 
seja mais fácil, às vezes, trabalhar com frases 

descontextualizadas, justamente porque as ativi-
dades geralmente são “automáticas” e não existe 
reflexão. Quem nunca “tirou um 10”, ao transfor-

mar uma lista enorme de frases, sem, no entanto, 
compreender seu significado ou função real? É 

isso o que garante a aprendizagem? Pergunto-me 
se não seria melhor ensinar a gramática, relacio-

nando-a a sua função na produção de enunciados 
em vez de fazer os alunos memorizarem estrutu-
ras que não garantirão o processo de comunica-

ção em Língua Inglesa.
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O tutor como sujeito político-epistemológico

Esta “categoria”, o tutor como sujeito político-epistemológico, não foi um 
ponto pacífico neste estudo. Entendemos que alguns leitores podem pensar 
que ao elencarmos esse tema estamos desprestigiando outros mediadores. 
Mas isso não é verdade. A intenção de elencar o presente tema deve-se ao 
fato de que, embora todos os tutores sejam sujeitos políticos e político-
-epistemológicos, ou seja, são sujeitos questionadores que assumem em 
suas postagens seu posicionamento frente seus ideais políticos e científicos, 
em alguns excertos pudemos depreender de modo mais explícito indícios 
que deflagram esse posicionamento. Trata-se, contudo, de uma categoria 
importante, mas propensa à revisão: 

Tutor Fórum Exemplo de postagem em que o tutor atua como 
sujeito político epistemológico

Diana F1

E.T: “o trabalho com gêneros textuais, como pro-
posto nos cadernos do professor e do aluno, é 
uma possibilidade de minimizar esses enganos, 
temidos por nós, como (nome de cursista) relata, 
uma vez que podemos trabalhar as característi-
cas desses gêneros, explorando-as nas aulas de 
inglês”.

E.T: “acredito muito que a motivação dos alunos 
para aprender uma LE pode se dar em atividades 
contextualizadas que sejam significativas para 
sua vida”.

Apolo F1

E.T: “O profissional do ensino que reproduz 
um modelo TALVEZ o faça por não dispor de 
COMPETETÊNCIA APLICADA, ou seja, por 
não transitar em uma área científica chamada 
LINGUÍSTICA APLICADA (ao ensino de língua 
estrangeira, no nosso caso). Sem dispor desses 
conhecimentos, esse profissional observa a 
prática de um professor e, por se tratar da única 
referência que tem, ele a reproduz quando se 
torna docente. Se, por outro lado, esse profissio-
nal possui competência aplicada, ele pode ana-
lisar o que há por trás dessas práticas e avaliar 
sua adequabilidade”
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Antígona F1

E.T: “Eu, particularmente, acredito que a aborda-
gem comunicativa, com foco em estratégias fa-
cilitadoras da aprendizagem (para compreensão 
de texto escrito e oral, produção de texto escrito e 
oral) fundamentadas no conhecimento prévio do 
aluno (de língua materna, de mundo), na intera-
ção do aluno com o professor e seus pares, etc… 
deve ser muito trabalhada no ensino fundamental 
para criar a consciência de que é possível apren-
der uma língua estrangeira sem tanta dificuldade, 
para criar o gosto pela língua, para instigar o alu-
no a desenvolver-se na aquisição da língua com 
certa independência, usando seu conhecimento 
prévio, etc…”. 

E.T: “O professor muito preocupado com corre-
ção de pronúncia não incentiva seus alunos a se 
comunicarem na LE. A comunicação deve vir an-
tes da pronúncia perfeita; este é o meu ponto”. 

E.T: “ninguém aprende a se comunicar em língua 
alguma seguindo um método fundamentado no 
behaviorismo (no treino de comportamentos, de 
respostas condicionadas por reforço positivo)”.

O tutor como sujeito que compartilha experiências vividas

O tutor como sujeito que compartilha suas experiências vividas foi um 
tema elencado a partir de excertos nos quais os mediadores do debate des-
pendem de tempo para compartilhar suas lembranças acerca de momentos 
de sua vida pessoal ou profissional. Acreditamos que esses excertos foram 
muito importantes ao debate e, sobretudo, foram importantes para que a 
relação tutor/cursista tivesse laços estreitados:
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Tutor Fórum Exemplo de postagem em que o tutor atua como 
sujeito político epistemológico

Apolo F3

E.T: “sempre havia trabalhado a leitura conforme 
propunham os livros didáticos da época em que 
estudei; pedia para cada aluno ler um trecho do 
texto em voz alta e, em seguida, responder às 
“questões de interpretação”. A partir do momento 
em que me comecei a ler sobre o ensino da leitu-
ra e as práticas históricas que reproduzimos, a te-
oria que me foi então apresentada em um curso, 
passou a fazer tanto sentido para mim, inclusive 
para explicar o desinteresse dos alunos a ponto 
de me fazer ressignificar minhas crenças sobre a 
leitura e passar a trabalhá-la consciente e inten-
cionalmente com os alunos”.

Diana F3

E.T: “Já trabalhei em diversas escolas de idiomas 
e nem sempre gostava do material usado. No 
entanto, há que se compreender a metodologia 
proposta e o fundamento teórico que o embasa 
para poder trabalhá-lo da melhor maneira pos-
sível com os alunos. As ideias dos colegas têm 
sido interessantes para pensarmos em que me-
dida podemos inovar mesmo tendo de trabalhar 
um único material que é utilizado em toda a rede”.

Antígona F1

E.T: Outro dia, voltando de S. Paulo, de mais um 
encontro de autores e tutores da Redefor na Rei-
toria da UNESP, num posto da estrada, minhas 
colegas ficaram encantadas ao ouvirem um se-
nhor (que, cá entre nós, parecia mais velho que 
eu), me cumprimentar de longe dessa forma “hi, 
teacher”. Hoje ele é um advogado conhecido aqui 
em Marília e foi meu aluno de uma das primeiras 
turmas de uma escola pública em que lecionei. 
Por onde eu ando, até em viagens que faço, lu-
gares onde menos espero encontrar alguém co-
nhecido, ouço um “Hi, teacher”. Meu marido diz: 
“Não, até aqui?” É muito bom ser professor mes-
mo. Somos felizes!”
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O tutor que compartilha as estratégias de planejamento de 
intervenção no debate

Essa categoria emergiu em sua maioria dos dados produzidos por 
Antígona, tratam-se de excertos temáticos nos quais há indícios de que a 
tutora compartilhou com seus cursistas as estratégias que pretendia usar (e 
das quais efetivamente fez uso) para a sistematização de sua mediação do 
debate. Poderíamos também chamar esses excertos de metadebate, pois 
compreendem postagens acerca dos procedimentos adotados em posta-
gens subsequentes. Notamos que o uso dessa estratégia foi produtivo, pois 
suscitou expectativas nos cursistas acerca dos próximos eventos do debate, 
bem como encontramos indícios de que essas postagens promoveram 
uma participação mais efetiva dos pós-graduandos nos fóruns em questão: 

Tutor Fórum Exemplo de postagem em que o tutor atua como 
sujeito político epistemológico

Antígona F1
E.T: “Amanhã cedo, vou entrar e deixar um resu-
mo de tudo que vocês já discutiram e recolocar 
algumas questões no centro da discussão.”

Antígona F1

E.T: “Volto a falar com todos vocês ao final do dia 
para deixar algumas ideias/sugestões que pode-
rão ajudar a amenizar angústias que vocês apre-
sentam, como, por exemplo: de que maneira des-
cobrir os objetivos de alunos que aparentemente 
não precisam nem desejam aprender inglês. Que-
ro deixá-los discutindo um pouco mais e buscando 
suas próprias respostas”.

Antígona F2

E.T: “Diante da contribuição da (nome de cursista) 
em que ela lista pontos positivos e negativos das 
abordagens estruturalista, racionalista e dialógica 
e das reações de vários cursistas a essa contri-
buição dela, decidi preparar uma fala meio longa 
para tentar esclarecer alguns pontos […] vou 
acordar amanhã cedo, preparar a contribuição 
no Word e depois colar aqui para vocês TODOS 
lerem, refletirem e me darem um retorno”
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Considerações finais

Machado e Teruya (2009), em um estudo cujo foco é o posicionamento 
dos alunos de um curso a distância frente à interferência dos tutores, ressal-
tam a importância da presença e do incentivo do tutor para a permanência 
e a participação dos alunos.

Esses autores esclarecem que nos cursos a distância é muito comum que 
os discentes não cumpram as atividades propostas ou mesmo desistam com 
muita facilidade. Sendo assim, observando pelo viés contrário, no estudo 
apresentado, analisamos a maneira como tutores agem em relação a seus 
cursistas em um curso ambientado na plataforma TelEduc, mais especifica-
mente na ferramenta “Fórum de Discussão”.

Nesse sentido, pudemos observar que a quantidade de intervenções 
efetuadas pelos orientadores on-line é importante, todavia não é essa carac-
terística que garante a eficácia na comunicação com o cursista. A distância 
física entre docente e discente, imposta pelo ambiente virtual, e a forma 
como se organiza o Fórum na plataforma TelEduc, ocultam elementos rele-
vantes no processo de comunicação face a face. Isso faz com que a forma 
de conduzir a escrita, nesse estudo, considerada como a materialidade de 
todo processo comunicativo, seja essencial para a manutenção do diálogo, 
para a complementação das ideias propostas pela atividade, pelo incentivo 
à reflexão.

Como sustentação desse pressuposto pudemos observar, por exemplo, 
o quão proveitosas foram as inserções de Apolo que, se comparado com 
as outras participantes, possui menos participações nos Fóruns. Esse orien-
tador consegue articular, em uma postagem, várias participações de seus 
cursistas, produzir aprofundamento teórico para o tema tratado e instigar 
a reflexão sobre o mesmo. Sendo assim, em termos qualitativos os três tu-
tores observados podem ser avaliados como possuindo o mesmo nível de 
contribuição, apesar da disparidade numérica de inserções. Sob esse prisma, 
consideramos como fatores marcantes no processo de mediação dos fóruns 
a sensibilidade, a experiência pregressa como docente, o conhecimento 
teórico sobre as temáticas abordadas, o domínio da articulação formal, 
argumentativa e discursiva da língua escrita, utilizada como forma de ga-
rantir a interação eficiente com os alunos. Essas são, para nós, questões que 
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precedem o conhecimento instrumental tecnológico, também importante, 
todavia secundário em relação aos anteriores.

Sabemos que ainda há muito a ser discutido sobre o posicionamento de 
orientadores de cursos a distância em contextos de Fóruns Virtuais. Buscamos, 
assim, desenhar um breve panorama do processo de mediação, utilizando 
fragmentos de ações de três representantes desses profissionais que ganham 
cada vez mais espaço nas instituições educacionais, públicas e privadas. 
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