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RESUMO 
 
 
 

Este estudo buscou identificar elementos básicos da concepção e elaboração dos 
textos didáticos escritos para a educação a distância, no intuito de construir uma 
fundamentação teórico-metodológica para a sua produção. Para isso, realizou-se 
estudos exploratórios e analíticos, à luz da Análise de Gêneros de Bhathia (1993), 
visto que esses textos constituem o gênero mediacional (Sousa,2001;2006). 
Apresenta uma discussão acerca de questões referentes à concepção de texto, 
texto didático, e os textos didáticos escritos para a educação a distância e  
aprofunda aportes teóricos acerca da mediação pedagógica a partir de uma 
perspectiva didático-metodológica de base dialética, com ênfase na interação 
dialógica. Nas análises foram definidas duas grandes categorias teóricas que vieram 
constituir os fundamentos desses textos: as estratégias de processamento didático e 
as estratégias linguístico-discursivas. As análises foram realizadas em dois 
momentos que deram origem ao que foi denominado de Primeiro e Segundo 
Estudos. No Primeiro Estudo o corpus da análise foi constituído por textos da 
disciplina Didática de cursos na modalidade de educação a distância e o Segundo 
Estudo trata-se de uma análise realizada no intuito de captar o  olhar dos 
estudantes-leitores, tendo como base textos da disciplina Psicologia da Educação 
elaborados para cursos de licenciatura também na modalidade de educação a 
distância. O trabalho aponta para a necessidade de que o professor-autor escreva 
os textos numa perspectiva metagenérica e considera que clareza, dialogicidade e 
envolvimento são qualidades essenciais nesses textos e que podem ser 
concretamente viabilizadas por meio da utilização de elementos metadiscursivos 
textuais e interpessoais. Para além das questões linguístico-discursivas, as 
estratégias de processamento didático são de fundamental importância e não devem 
ser relegadas a segundo plano, pois longe de se tratarem de didatismo, são 
componentes basilares de um texto feito para ensinar.  

 
Palavras-chave: Gênero mediacional. Mediação Pedagógica; Interação Diálógica; 
Educação a Distância. 

 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
The theme of this study lays in the area of distance education. Specifically, the study 
identified some basic elements of conception and elaboration of didactic texts written 
for distance education. With the purpose of constructing a theoretical and 
methodological foundation, the author presents, as a philosophical rationale, the 
principles of pedagogic mediation. This view comes from a didactic and 
methodological perspective based on dialectics, that is, with an emphasis on dialogic 
interaction. In order to develop the research, the author carried out exploratory and 
analytical studies in the light of  Vijay Bhatia’s genre analysis (1993), since these 
texts can be seen as a “mediational genre” (Souza, 2001; 2006).The notion of textual 
genre in this study is based on concepts by Bakhtin (2003) and Marcuschi (2005). In 
the analysis, the corpora are composed by texts from curricular disciplines such as 
Didactics and Educational Psychology which were elaborated for distance education. 
The analyses were accomplished in two moments which were named the First and 
the Second Study. In the First Study, the author carried out an analysis in search for 
the constitutive elements of the rationale, conception and elaboration of didactic texts 
written for distance education. At this moment, two aspects were defined and 
constituted analysis categories, such as the strategies of didactic processing (based 
on the pedagogical tradition of teaching planning) and the discoursive-linguistic 
strategies (based on subsides from Textlinguistics) through various contributions 
such as the ones from Hyland (1998), Koch (2006) and Marcuschi (2008) among 
others. In the Second Study, the author designed an approximated profile of  
students who were engaged in courses of teacher formation in the areas of Physics, 
Mathematics and Chemistry from two public universities (UFRN and UFAL) and also 
carried out an analysis so as to verify the students’ view on the reading material 
especially produced for distance education. The instruments used in this phase of the 
research were questionnaires and interviews. The research results pointed to a real 
teacher’s need to write texts for distance education in a metageneric perspective, 
considering that clearness, dialogicity and involvement are essential qualities in this 
kind of text. These characteristics can be seen with the use of linguistic resources 
such as textual and interpersonal metadiscoursive elements. As a matter of fact, 
besides discoursive and linguistic issues, didactic processing strategies have 
fundamental importance and must not be neglected, since they must not be 
considered as mere didactism; on the contrary, these elements are basilar 
components in a text written to be read with the purpose of learning. 
 
 
Key-words: Distance Education;   Pedagogical mediation;  Elaboration of didactic 
texts for distance education;    Mediational genre;    Dialogical interaction 

 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 

  

El tema de este estudio se sitúa en el área de la educación a distancia (EaD). 
Específicamente, el estudio buscó identificar elementos básicos de la concepción y 
elaboración de textos didácticos escritos para esa modalidad de educación.  Con el 
objetivo de construir una fundamentación teórico-metodológica para su producción, 
la autora presenta, como base filosófica, los fundamentos de la mediación 
pedagógica, a partir de una perspectiva didáctico-metodológica de base dialéctica, 
con énfasis en la interacción dialógica. Para llevar a cabo esta investigación, la 
autora realizó estudios exploratorios y analíticos, basados en el Análisis de Géneros 
de Bhathia (1993), pues esos textos constituyen el género mediacional (Sousa, 
2001; 2006). Para la noción de género textual, el estudio se fundamentó en 
conceptos de estudiosos como Bajtín (2003) y Marcuschi (2007). En el análisis fue 
utilizado un corpus compuesto por textos pertenecientes a las disciplinas curriculares 
Didáctica y Psicología de la Educación, elaborados para cursos en la modalidad de 
EaD. Los análisis fueron realizados en dos momentos que dieron origen a lo que fue 
denominado como Primer y Segundo Estudios.  En el Primer Estudio, la autora 
realizó un análisis en busca de los elementos constitutivos de los fundamentos en la 
concepción y elaboración de textos didácticos escritos para la educación a distancia 
(TDE-EaD). En ese momento, fueron definidos dos aspectos fundamentales que 
constituyeron categorías de análisis: las estrategias del procesamiento didáctico 
(basadas en  la tradición pedagógica de la planificación de la enseñanza) y las 
estrategias lingüístico-discursivas (basadas en subsidios de la Lingüística Textual), a 
través de diversas contribuciones, como las de Hyland (1998), Koch (2006) y 
Marcuschi (2008), entre otras. En el Segundo Estudio, la autora trazó un perfil 
aproximado de los estudiantes de los cursos de licenciatura en Física, Matemática y 
Química (de la UFRN y la UFAL) y realizó un análisis para averiguar la visión del 
estudiante-lector sobre un TDE-EaD. Cuestionarios y entrevistas fueron los 
instrumentos utilizados en esa fase de la investigación. Los resultados de los 
estudios señalan la necesidad de que el profesor-autor escriba los textos para la 
EaD desde una perspectiva metagenérica, y se considera que la claridad, 
dialogicidad y envolvimiento son cualidades esenciales en esos textos que pueden 
ser concretamente viabilizadas por medio de la utilización de elementos 
metadiscursivos textuales e interpersonales. Más allá de las cuestiones lingüístico-
discursivas, las estrategias de procesamiento didáctico son de fundamental 
importancia y no deben ser relegadas a un segundo plano, pues lejos de tratarse de 
didactismo, son componentes fundamentales de un texto hecho para enseñar.  

  

Palabras clave: Educación a Distancia.  Mediación Pedagógica.  Elaboración de 
Textos Didácticos para EaD. Género Mediacional.Interacción Dialógica. 
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Contextualização do trabalho 

 

 

A título de contextualização deste trabalho, faz-se necessário elaborar uma 

exposição, de forma sintetizada, da minha inserção nas questões da EaD, 

especificamente, na Universidade Federal de Alagoas, instituição a que pertenço.  

Em 1997, o Censo do Professor, realizado pelo MEC, constatou que dos 

9.773 professores que atuavam no ensino fundamental da rede municipal do Estado 

de Alagoas, 3.710, ou seja, 37,98% possuíam apenas o 1º grau1, ou sequer ainda o 

tinham concluído. Acrescente-se a esses dados que 87,46% desses professores 

lecionavam na zona rural. Os professores com 2º grau completo somavam 5.725, 

representando 58,57% da totalidade e os professores com 3º grau completo eram 

apenas 303, ou seja, 3,1% do total. Diante desse quadro, o Centro de Educação da 

Universidade Federal de Alagoas – CEDU/UFAL decidiu pela oferta de um Curso de 

Pedagogia na modalidade de Educação a Distância, no intuito de tentar contribuir 

para a melhoria da formação dos professores da rede municipal de educação do 

Estado de Alagoas. 

 O Curso teve início em setembro de 1998, após um período destinado a 

sua concepção, elaboração do projeto, aprovação nas instâncias da instituição, ou 

seja, após a fase de planejamento. Esse curso representa, de fato, a primeira 

tentativa de utilização da modalidade de EaD para a formação em nível superior, em 

que o CEDU foi integralmente responsável, tanto pelo planejamento, quanto pela 

execução das atividades didático-pedagógicas e administrativas, contando com o 

apoio do Núcleo de Educação a Distância – NEAD2. Vivendo concretamente a 

experiência da implantação do Curso, como membro da coordenação do NEAD e ao 

me tornar, no mesmo período, aluna do curso de mestrado na UFPB, realizei uma 

análise, ainda que inicial, das atividades didático-pedagógicas e administrativas, 

desenvolvidas especificamente no primeiro ano letivo. Analisei o desenvolvimento 

das atividades, o que pensavam os estudantes, docentes, coordenadores e 

                                                 
1 A denominação foi mantida tendo em vista preservar a linguagem do documento. 
2 O Núcleo de Educação a Distância - NEAD, núcleo temático que compõe a estrutura do Centro de 
Educação da UFAL, foi criado com o objetivo de dar o apoio necessário para um melhor desempenho 
do Curso e de implementar ações futuras na área de educação a distância nessa universidade. 
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assessores pedagógicos, acerca da experiência. Foram meses de apreensões, de 

dúvidas, de muito trabalho, como é de se esperar de uma experiência inovadora. 

Nada mais instigante para o pesquisador do que assistir à chegada dos/as 

professores cursistas para os Encontros Pedagógicos Presenciais, ávidos por 

conhecimentos, cheios de orgulho por serem estudantes da UFAL e apreensivos e 

curiosos pela perspectiva de enfrentar o novo. Nunca me causaram estranheza 

aquelas pessoas: mães, pais, avós, professoras e professores de vários municípios 

de Alagoas, com vários anos de trabalho, de dificuldades, de sonhos. Essa turma 

pioneira colou grau em 2003 e o curso foi reconhecido pelo MEC em 20043. Dando 

continuidade à política de qualificação dos professores da rede municipal do Estado 

de Alagoas, o CEDU/UFAL implantou cinco polos de EaD nos municípios de Maceió, 

Penedo, Piranhas (Xingó), São José da Laje e Viçosa, sob a responsabilidade do 

NEAD. 

Ao longo da minha vivência como coordenadora do Curso de Pedagogia na 

modalidade de EaD do CEDU/UFAL, autora de textos didáticos escritos para esse 

curso, tutora de curso na área de enfermagem e tutora de curso de Especialização 

em EaD, venho, também, constatando que mesmo com todo avanço das tecnologias 

da comunicação e da informação, ainda há um peso considerável dos materiais 

escritos para os processos de ensino e aprendizagem, quer na forma de materiais 

impressos, quer disponibilizados em suportes digitais. 

Assim, com o olhar de quem tem vivenciado o cotidiano de experiências em 

EaD, vi surgir algumas questões: 

• o que é um bom curso a distância? 
• como se realiza uma boa gestão em cursos a distância? 
• qual o real papel da tutoria? 
• quais os melhores meios a serem utilizados? 
• como se caracteriza a aprendizagem do estudante adulto? 
• como se dá o processo de avaliação na EaD? 

 

 

                                                 
3
 Em 2006, havia cinco turmas do curso de Pedagogia, em pleno desenvolvimento, organizadas em 

cinco polos: Maceió, Penedo, Piranhas (Xingó), S.José da Laje e Viçosa, perfazendo um total de 
1.150 estudantes. A clientela continuava sendo formada de professores da rede municipal de 
educação desses municípios e do seu entorno.  
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Questões como essas foram, em parte, respondidas na pesquisa que 

realizei por ocasião do curso de mestrado que resultou na dissertação intitulada 

“Educação a distância: uma alternativa para a formação de professores? Outras 

questões próprias da modalidade, entretanto, que considerava relevantes mereciam 

um aprofundamento teórico. Uma questão específica sempre inquietou os 

coordenadores e professores envolvidos nas experiências de EaD, acima referidas: 

a concepção e a elaboração dos textos didáticos escritos para a educação a 

distância (doravante TDE-EaD). Essa questão passou a ser uma constante 

preocupação e tornou-se objeto da pesquisa, aqui apresentada.  

 

 

Elementos de construção da pesquisa: o problema, as perguntas, as 

conjecturas e os objetivos  

 

 Nas avaliações realizadas pela coordenação do curso de Pedagogia na 

modalidade de EaD, acima referido, e que foram objeto de análise da dissertação 

por mim elaborada, os estudantes, em sua grande maioria, sempre se referiam aos 

materiais escritos de forma positiva. Por ocasião da conclusão do 1º módulo do 1º 

ano do curso, perguntamos aos estudantes, sobre a qualidade dos Guias Didáticos. 

A tabela a seguir revela suas opiniões. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos professores-cursistas sobre o guia didático - 1º Módulo - 
Maceió - 1998 

Língua Portuguesa 
Introdução à Pesquisa 
Educacional Estatística Alternativas  

F % F  %   F % 

 
Excelente 17 21 23 28 20 24,4 

Muito bom  45 55 30 36,5 35 42,7 

Bom 19 23 23 28 19 23 

Regular 1 1 4 5 6 7,4 

Insuficiente -  - - 2 2,5 

Em branco -  2 2,5  - 

Total  82 100 82 100 82 100 

Fonte: Almeida (2000)   
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Somadas as respostas equivalentes a "excelente" e "muito bom", obtém-se 

percentuais acima de 60% para qualquer das disciplinas acima citadas, valendo 

ressaltar que, somente dois respondentes, entre um total de 82, consideraram o guia 

da disciplina Estatística "insuficiente". Causou-nos surpresa o alto índice de 

compreensão dos guias e, principalmente, das tarefas a serem realizadas, tendo em 

vista que se tratavam das primeiras disciplinas, ou seja, do primeiro contato dos 

professores-cursistas com a modalidade. 

Apesar de haver realizado uma análise desses dados, muitas questões, 

muitas dúvidas ficaram por esclarecer. Preocupou-me, por exemplo, aprofundar 

questões relacionadas à ocorrência, nesses textos, de uma mediação pedagógica 

que assegurasse um processo educacional efetivo, tornando-os meios legítimos de 

construção de saberes e fazeres do profissional a ser formado. Daí, surgiu a 

necessidade de averiguar, com maior empenho, que elementos estavam presentes 

naqueles textos que provocavam reações tão positivas nos estudantes. Vale 

ressaltar ainda que para os docentes envolvidos naquela experiência, essa era uma 

nova forma de conduzir situações didáticas. Por se tratar de suas primeiras 

incursões na modalidade de educação a distância, os professores passaram a ser 

também autores dos textos didáticos elaborados especificamente para o referido 

curso.    

A vivência nesses contextos de EaD fez-me assistir, de perto, as 

dificuldades por que passam os docentes, no momento da elaboração desses 

textos, mesmo aqueles com experiência em ensino presencial e largo domínio de 

áreas específicas do conhecimento. Não é difícil constatar que há uma lacuna a ser 

preenchida quando se trata de contribuições teóricas que apontem para um 

instrumental para a sua elaboração. A dificuldade de encontrar uma bibliografia 

específica sobre o assunto, especialmente de autores brasileiros é patente; sobre o 

tema, são encontrados, com muita frequência, “manuais de elaboração” de 

orientação fundamentalmente prescritiva como, por exemplo, o de Laaser (1997) ou 

trabalhos na área da Linguística  Textual, ainda em número reduzido, entre os quais 

destacamos o de Sousa (2001; 2006).  

Essa inquietação se fez ainda mais pertinente num momento como o que 

estávamos e ainda estamos vivendo, em que as IES fomentam um processo de 
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oferta de cursos na modalidade de EaD, grande parte no âmbito da formação de 

professores. 

Assim, consolidou-se o problema central desta pesquisa, genericamente 

formulado na questão: que elementos presidem a concepção e a elaboração dos 

textos didáticos escritos para a educação a distância? 

Consolidado o problema central, algumas perguntas se fizeram necessárias, 

no intuito de melhor esclarecê-lo: 

• Quais os elementos básicos da concepção e elaboração dos TDE-EaD? 

• Que estratégias podem ser utilizadas nesses textos no sentido de que 

venham promover um processo comunicativo dialógico entre professores e 

estudantes? 

• Há possibilidades de ocorrência de mediação pedagógica, por meio do 

material escrito, nos processos de ensino e aprendizagem em cursos que 

utilizam a modalidade de EaD?  

 

Acompanharam o desenrolar dessa perguntas algumas conjecturas que, 

apesar de sua incompletude, representaram um ponto de partida para o início da 

pesquisa: 

• A mediação pedagógica deve se fazer presente em qualquer processo 

educacional e no caso dos contextos de EaD há uma utilização de meios no 

sentido de provê-la. Sendo os TDE-EaD meios efetivamente utilizados nesses 

contextos deverão, em alguma medida, possibilitar a ocorrência de mediação 

pedagógica. 

• Os cursos na modalidade de EaD, especificamente os de graduação, vêm 

apresentando uma organização semelhante aos presencias. Assim, os TDE-

EaD constituem, em grande medida, o papel de disciplinas acadêmicas 

devendo, pois, ser portadores de elementos que lhes são pertinentes. 

 

Enfim, há uma conjectura que balizou este trabalho: os textos escritos para 

a educação a distância são capazes de possibilitar a ocorrência de mediação 
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pedagógica, desde que sejam concebidos e elaborados utilizando-se de 

estratégias que os tornem próprios para o processo de ensino e 

aprendizagem, não prescindindo da presença de situações interacionais e 

dialógicas.  

Assim, em busca de respostas para as perguntas acima e partindo dessas 

suposições, elaboramos este trabalho, tendo como objetivo central identificar os 

elementos básicos da concepção e elaboração dos TDE-EaD, visando 

construir uma fundamentação teórico-metodológica para a sua produção.  

 

 

Primeiras palavras acerca dos textos didáticos escritos para a educação a 

distância  

 

Embora existam vários conceitos de EaD, nos vários contextos onde ela 

ocorre, todos fazem referência a uma modalidade de educação que se caracteriza 

fundamentalmente pela não-contiguidade entre professor e estudante durante a 

maior parte do processo e, em alguns casos, ao longo de todo o processo, 

necessitando, por isso, da utilização de meios para suscitam a interação entre esses 

atores. A educação é uma prática social que vem sendo historicamente construída 

pelas sociedades e o ato educativo é um processo carregado de significados e 

necessita da ocorrência de uma mediação baseada num constante diálogo, quer 

seja na educação presencial, quer seja na modalidade de EaD. Por isso, deve-se 

considerar essa condição como essencial para o estudante, que é parte importante 

do processo, buscando promover sua autonomia de aprendizagem e de atitudes. 

Pela sua própria natureza, a EaD, portanto, pode contribuir para a formação de 

estudantes mais autônomos, já que “a auto-aprendizagem é um dos fatores básicos 

para a sua realização” (BELLONI, 1999). Essa autora diz ainda que: 

 

Por aprendizagem autônoma entende-se um processo de ensino e 
aprendizagem centrado no aprendente, cujas experiências são 
aproveitadas como recurso, e no qual o professor deve assumir-se 
como recurso do aprendente, considerado como um ser 
autônomo, gestor de seu processo de aprendizagem, capaz de 
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autodirigir e auto-regular este processo. (grifos da autora) 
(BELLONI, 1999, p.39) 
 

Para Freire (1998), a autonomia não acontece com data marcada, é um 

processo, é um vir a ser, que vai se constituindo nas decisões que vão sendo 

tomadas, vai amadurecendo, centrada em experiências estimuladoras da decisão e 

da responsabilidade. É provável que essa autonomia preconizada por Freire e 

Belloni só aconteça num processo comunicativo dialógico. 

Para entender esse processo comunicativo dialógico, é importante recorrer a 

Freire (1969) que, ao entender a educação como prática da liberdade, em plena 

ditadura militar, dizia que o diálogo, essência desta educação, gera criticidade, 

comunicação, confiança, esperança. 

Belloni (1999) é recorrente na idéia de que para que a educação seja 

centrada no estudante e reconheça sua autonomia, deve basear-se no diálogo, que 

deve ser estimulado entre professores e estudantes, entre os próprios estudantes e 

entre eles e os contextos sociais. Essa autora, para reforçar suas idéias, vai buscar 

em Evans e Nation (1989), que fazem pesquisas em EaD, a afirmação de que   

 

O diálogo deve ser encorajado através de materiais de curso que 
ofereçam aos estudantes conhecimentos, habilidades e valores que 
sejam relevantes para seus interesses e necessidades, e que eles 
possam usar ativamente para entender, gerir e mudar seus mundos 
sociais através do diálogo com seus companheiros (EVANS E 
NATION apud BELLONI, 1999, p.48). 
 

Assim sendo, parece ser indispensável, seja na educação presencial ou na 

EaD, a existência de um processo interacional dialógico propulsor da mediação 

pedagógica, pois, afinal o que está em jogo é o ato educativo que, por ser de 

natureza relacional, não pode existir numa situação não-dialógica. 

Uma leitura mais atenta acerca do panorama histórico-conceitual da EaD 

leva à constatação de que termos como mediação, mediação pedagógica, interação, 

interatividade, meios, autonomia, recursos didáticos, apoio de uma organização, 

tutoria, entre outros, estão presentes nos diversos conceitos conhecidos ao longo de 

sua história.  
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Lobo Neto (1999), pesquisador brasileiro com longa experiência na área em 

discussão, declara que conceituar EaD é uma necessidade imperiosa, embora 

também concorde que não seja uma tarefa simples. Para esse autor, EaD é 

 

uma modalidade de realizar o processo educacional que, quando 
não ocorrendo - no todo ou em parte - o encontro presencial do 
educador e do educando, promove-se a comunicação educativa, 
através de meios capazes de suprir a distância (grifo nosso)  que 
os separa fisicamente (LOBO NETO, 1999, p.06). 
 

Jaume Sarramona considera a EaD como um sistema didático em que: 

 

os procedimentos docentes têm lugar à parte dos procedimentos 
discentes, de modo que a comunicação professor-aluno fica 
retardada no tempo, no espaço, ou em ambos de uma só vez. Trata-
se, pois, de um processo de ensino-aprendizagem que requer todas 
as condições gerais dos sistemas de instrução: planejamento prévio, 
orientação do processo, avaliação e retro-alimentação, mas todos 
subordinados às possibilidades e limites intrínsecos do meio de que 
se vale a comunicação: textos impressos (grifo nosso), telefone, 
instrutor, rádio ou televisão (Jaume Sarramona apud Palencia e Del 
Valle, 1992). 

 

Tendo como base, provavelmente, o que vem sendo discutido nos meios 

acadêmicos por reconhecidos autores, como os acima citados, o Governo Federal 

promulgou o Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta a EaD no 

Brasil e a caracteriza como: 

 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes 
e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos.(grifos nossos) 

 

A legislação brasileira considera a EaD uma modalidade educacional,  

enfatiza a utilização de meios e tecnologias como possibilitadores da mediação 

didático-pedagógica e se refere à assincronia das ações docentes e discentes nos 

processos que ocorrem nessa modalidade. 
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Angeles Soletic (2001), pesquisadora argentina, contribui com a discussão 

comentando que os materiais escritos impressos ou informatizados ainda constituem 

a principal proposta para a aquisição de informação em qualquer nível de ensino e 

reafirma a necessidade de se desenvolver formas para a produção desse texto que 

podem se apresentar “através das clássicas propostas dos impressos, seja através 

das produções mais sofisticadas que permitem sua integração em programas 

informáticos multimídias” (SOLETIC, 2000:73). Essa autora chama a atenção, 

também, para o que denomina “educação dialogada” que pode ser criada através da 

linguagem escrita, dando a idéia de que estudante e professor participam de 

maneira conjunta da construção de um conhecimento específico. Para essa autora, 

“o texto deve ser o responsável por estabelecer a relação entre os participantes, 

despertar o interesse, gerar perguntas valiosas, antecipar dificuldades, apresentar 

resoluções, estimular a agir” (Id. p.78). 

Aretio (1996), professor da Universidad Nacional de Educación a Distancia – 

UNED, da Espanha, comenta, por sua vez, que embora os meios informáticos 

tenham permitido o desenvolvimento de novos materiais didáticos, o meio impresso 

provavelmente seguirá sendo, por muito tempo, o meio básico da EaD. E, de fato, 

nessa Universidade, o material didático impresso, denominado Unidades Didáticas, 

constitui o instrumento fundamental de estudo. 

Peters, também citado por Aretio (1996, p.173) informa que na Feruniversität 

“o principal meio de comunicação para o ensino é o material impresso. 

Afortunadamente, o livro impresso tem sido um meio bem estabelecido e bem aceito 

em nossas universidades durante séculos”. 

Fainholc (1999), pesquisadora do CEDIPROE, instituição argentina 

especializada em produção de materiais multimídias, relata uma experiência de um 

programa de EaD intitulado “Formação em Produção de Materiais Educativos” que 

se compõe de material impresso (70%), audiocassete (10%) e tutorias (20%). 

Segundo essa autora, a revalorização da leitura de material impresso em plena 

época da explosão telemática ocorre porque este processo de leitura por meio do 

fortalecimento das funções superiores do pensamento, constitui um fenômeno 

construtivo do saber. Ou seja, o desenvolvimento dessas funções, que caracterizam 

as pessoas inteligentes, maduras, se vê favorecido pela interação sociocognitiva que 

ocorre com o material impresso e que, além disso, constitui porta de entrada para o 



29 
 

desenvolvimento de leitores inteligentes em mídias, cujas leituras são, hoje, 

inevitáveis. 

Diante das afirmações dos autores acima citados e considerando a 

prevalência dos textos escritos e impressos nas experiências de EaD que vêm se 

consolidando no Brasil, inclusive na UFAL, buscar a elaboração de um material 

escrito que possibilite mediação pedagógica, que provoque um constante diálogo e 

aponte para a leitura dos clássicos da área em questão, parece ser  fundamental 

para cursos na modalidade EaD e, principalmente, para os cursos de graduação. 

Para o caso de Alagoas e acreditamos, para a maioria dos estudantes do Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, as dificuldades que ainda persistem com relação ao 

acesso e efetiva utilização do computador, têm feito do material escrito e, 

especificamente, do material impresso, um meio privilegiado de aprendizagem. 

No momento em que as IFES fomentam um processo de oferta de cursos na 

modalidade de EaD, grande parte no âmbito da formação de professores, 

incrementado com o advento da Universidade Aberta do Brasil4, considero relevante 

um aprofundamento teórico de questões que são próprias da modalidade. Dentre 

elas, faz-se indispensável e é justificável, segundo entendemos, estudar a 

concepção e elaboração dos textos didáticos escritos, que vêm sendo preparados 

para cursos na modalidade de EaD e neles utilizados, com vistas à ocorrência de 

uma mediação pedagógica que assegure um processo de ensino e aprendizagem 

efetivo, tornando-os meios legítimos de apropriação dos conteúdos e dos fazeres do 

profissional a ser formado. 

 

 

Panorama do percurso metodológico  

 

Ao iniciarmos uma incursão pelos domínios da metodologia utilizada neste 

trabalho, faz-se necessário esclarecer, de antemão, que foi realizado neste texto 
                                                 
4 Conforme consta do site http://uab.mec.gov.br/ o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB - é 
um programa do Ministério da Educação, criado em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela 
Educação e possui como prioridade a capacitação de professores da educação básica. Seu objetivo 
é de estimular a articulação e integração  de um sistema nacional de educação superior. Esse 
sistema é formado por instituições públicas de ensino superior, as quais se comprometem a levar 
ensino superior público de qualidade aos municípios brasileiros. 
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introdutório, um panorama com aspectos mais gerais. As análises textuais 

realizadas serão apresentadas nos capítulos III e IV por meio de um relato do modus 

operandi que detalha o percurso de cada momento específico da pesquisa. Assim, 

cada análise traz, em sua essência, além da análise propriamente dita, questões 

que lhe dão suporte, tanto de ordem teórica, como de ordem metodológica. 

A pesquisa aqui apresentada pode ser caracterizada como qualitativa, pois 

permitiu estudar um universo de significados, analisando espaços de relações, de 

processos e de fenômenos que não são medidos quantitativamente. Houve 

preocupação em dar atenção à perspectiva dos participantes, aos significados que 

eles deram às questões postas pela pesquisa e foram produzidos dados passíveis 

de descrição e compreensão (LÜDKE E ANDRÉ, 1988). Para Chizzotti (2006), a 

pesquisa qualitativa é um termo genérico para designar pesquisas nas quais o 

pesquisador supõe que o mundo deriva da compreensão das interações humanas, e 

do mundo que as pessoas constroem no contato com a realidade. Para o autor,  

 

A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, 
envolvendo as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou 
multiparadigmas de análise derivadas do positivismo, da 
fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da teoria crítica e do 
construtivismo e adotando multimétodos de investigação para o 
estudo de um fenômeno situado no local em que em que ocorre, e, 
enfim, procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto 
interpretar os significados que as pessoas dão a eles (CHIZZOTTI, 
2006, p.28). 

 

A fala do autor acima referido alerta para a abrangência do termo pesquisa 

qualitativa, fato que nos deu certeza de que uma pesquisa acerca do TDE-EaD, que 

constitui um campo transdisciplinar, pois lida com questões advindas da didática e 

da Linguística Textual, estava recoberta pelo amplo espectro da pesquisa qualitativa. 

Seria preciso, entretanto, ir mais além, buscando procedimentos mais precisos para 

a pesquisa a ser efetivada. 

Para além da pesquisa bibliográfica que faz parte de qualquer processo 

investigativo acadêmico, a pesquisa aqui empreendida teve como movimento 

principal a análise textual que se deu em dois momentos, denominados de Estudos. 

Teve como objeto de análise textos didáticos escritos para a educação a 
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distância. Esses dois momentos, cujas finalidades são diferentes, como pode ser 

constatado no decorrer do trabalho, podem ser considerados estudos exploratórios.  

O estudo exploratório, também denominado pesquisa exploratória, é um tipo 

de procedimento que pouco aparece na literatura especializada. Tem como 

características principais proporcionar uma “visão geral, do tipo aproximativo, acerca 

de determinado fato” (GIL, 2008, p. 45). Esse tipo de pesquisa, segundo este autor, 

é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado, o que 

dificulta formular hipóteses precisas sobre ele. O estudo exploratório, segundo 

Triviños (1995), permite que o pesquisador encontre os elementos necessários que 

lhe permitam maior conhecimento de uma realidade específica, do objeto a ser 

estudado, dando-lhe oportunidade de levantar possíveis problemas de pesquisa. 

A pesquisa sobre os TDE-EaD, neste trabalho, revestiu-se, pois, de um 

caráter exploratório, mas, convenhamos, ultrapassou alguns limites visto que, à 

medida em que os dados emergiam do estudo exploratório, procedíamos a análises 

fundamentadas teoricamente. Isso se deu tendo em vista a necessidade de 

contribuir para o avanço do conhecimento acerca da concepção e elaboração 

desses textos.  

Assim, foi realizado um estudo exploratório analítico com o intuito de 

desvelar nos TDE-EaD aspectos fundamentais da sua elaboração, partindo do 

princípio de que esses textos constituem o gênero mediacional, cujas estratégias 

linguísticas e contextuais foram apresentadas por Sousa (2001 e 2006). Dada a 

nossa experiência em contextos de EaD, pairava uma forte suspeita de que havia 

outros elementos a serem pesquisados nos TDE-EaD. Após realizarmos leituras de 

um sem número desses textos, a que tivemos acesso, vislumbramos que havia 

outras estratégias linguísticas, além das já conhecidas, e havia ainda questões 

afeitas ao processamento didático, que se faziam presentes e que mereciam um 

olhar mais atento.  

Em se tratando de um gênero textual, o gênero mediacional, houve a 

necessidade de buscarmos um apoio teórico-metodológico para a realização da 

análise. Silveira (2005) realizou uma discussão acerca da metodologia de análise de 

gêneros de Bhatia (apud SILVEIRA, 2005), em que afirma tratar-se de uma 

metodologia para uma análise abrangente de qualquer gênero e apresenta a 
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sistemática do autor que se organiza em sete passos, que podem ser conhecidos a 

seguir: 

 

1. Colocar o texto-gênero num contexto situacional. 

2. Levantar a literatura existente sobre o gênero em questão. 

3. Refinar a análise contextual/situacional. 

4. Selecionar o corpus. 

5.  Estudar o contexto institucional. 

6. Níveis de análise linguística. 

- Nível 1 - análise dos traços léxico-gramaticais 

- Nível 2 - análise da padronização de texto ou textualização 

- Nivel 3 – Interpretação estrutural do texto-gênero  

7. Informações especializadas para a análise de gênero. 

  

Os passos de 1, 2, 3 e 5 dizem respeito: a) ao contexto de produção textual 

e ao contexto institucional, no qual o analista pode utilizar sua própria experiência 

sobre o gênero, assim como a de outros usuários; b) à investigação da literatura 

disponível com a finalidade de descobrir análises de textos similares, de 

instrumentos, métodos ou teorias para a realização das análises; c) à definição dos 

produtores e usuários do gênero em questão, identificando seus aspectos históricos 

e socioculturais, inclusive as tradições linguísticas.  

O item 4 diz respeito à seleção do corpus, momento em que é necessário 

atentar para as características distintivas do gênero e tomar decisões sobre os 

critérios para uma seleção adequada a cada propósito específico. O item 6 se refere 

aos três níveis da análise linguística; no primeiro, pode-se fazer uma análise dos 

elementos léxico-gramaticais, utilizando-se de procedimentos quantitativos e 

análises estatísticas da incidência desses elementos, através de amostras de larga 

escala; no segundo nível, analisa-se a forma como os membros de uma comunidade 

adotam padrões textuais, que podem ser traços do léxico, da sintaxe e do discurso. 

De especial relevância, o passo 7 diz respeito à importância de que sejam 

ouvidos informantes especializados, participantes da cultura da esfera de atividade 

em que o gênero é rotineiramente utilizado, gerando informações de um autêntico 

usuário.  
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Por se tratar de uma observação importante e que assegura a forma como 

foi realizada a análise dos TDE-EaD, objeto central deste trabalho, faz-se necessário 

trazer novamente a fala da autora acima citada, que adverte: 

Outra observação que Bhatia (1993) faz sobre o modelo e a 
metodologia sugerida é que apesar de se delinearem passos para a 
análise, na realidade, eles não devem ser vistos atomisticamente, e 
sim de forma holística, pois cada passo descrito deve ser 
compreendido no contexto do todo. Ademais, adverte o autor, não se 
sugere que em todas as investigações o analista tenha que passar 
por todos os passos listados, nem que tenha que seguir 
necessariamente a ordem apresentada (SILVEIRA, 2005, p.109).  

 

Mota-Roth (2005), que também organizou uma sequência de passos para a 

realização de análise de gêneros semelhante à apresentada acima, reforça que essa 

sequência tem ordem opcional e que, de acordo com as necessidades evidenciadas 

pelo contexto, a pesquisa articulará os passos repetidas vezes, em forma de zig-zag: 

da entrevista para a literatura, desta para os textos, daí de volta para as entrevistas. 

Dessa forma, a análise dos TDE-EaD foi realizada à luz da proposta de 

Bhatia (1993), de acordo com as sugestões acima apresentadas, sem, contudo, 

seguir uma ordem fixa como a dos passos apresentados. O que, de fato, guiou o 

percurso, foi o interesse, o contexto da pesquisa, com a flexibilidade que a situação 

exigiu. Sem que seja preciso apontar, linha a linha, o momento em que estavam 

sendo utilizados passos da proposta de análise acima apresentada, o leitor atento, 

certamente, conseguirá identificá-los, no percurso das análises.        

O primeiro momento da análise objetivou encontrar, nos TDE-EaD 

selecionados, elementos já conhecidos trazidos à luz da, ainda incipiente, literatura 

existente e outros subsídios que pudessem apontar para a elaboração de um 

construto teórico-metodológico da fundamentação e elaboração desses textos. O 

resultado dessa análise deu origem a um capítulo deste trabalho denominado 

Primeiro Estudo. Para a realização dessa primeira etapa da análise, foram 

selecionados três textos especialmente elaborados para cursos na modalidade de 

EaD e que consideramos apropriados e representativos para constituírem o corpus 

de análise. Trata-se de textos da disciplina Didática, estudados em programas de 

EaD na Universidade Federal de Alagoas, instituição da qual faço parte, e que 

seguem abaixo apresentados:  
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• o Módulo 6 do Curso de Formação Pedagógica em Educação 

Profissional na Área de Saúde: Enfermagem da FIOCRUZ (2003);  

• o Guia de Estudo de Didática Geral do Curso de Pedagogia na 

Modalidade de Educação a Distância da UFAL (2003);  

• os textos-aula da Disciplina Didática dos Cursos de Graduação 

(Licenciatura) a Distância em Física, Matemática e Química da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2006).   

 

Para efeito de organização da análise, os textos foram divididos em três 

partes: a Apresentação, o Corpo do Texto e as Atividades de 

Avaliação/Sistematização; essa divisão se deu apenas no sentido de permitir um 

olhar mais aprofundado sobre os textos, pois ficou evidente, com o transcurso da 

seleção do corpus que essas partes formam um todo, um conjunto de ensinamentos, 

de ideias que se complementam. 

Partindo desse ponto, procedemos, numa abordagem qualitativa, 

exploratória e analítica, a uma busca no intuito de encontrar elementos que viessem 

constituir os fundamentos da concepção e elaboração dos TDE-EaD, tanto os que já 

eram conhecidos como outros que emergiam de uma atenta leitura. Após um intenso 

trabalho, horas infindáveis de leitura dos três textos selecionados, foi possível 

constatar que eles continham elementos do gênero mediacional que haviam sido 

descritos por Sousa (2001, 2006) aos quais foram adicionados outros elementos. 

Além disso, foi possível também constatar que os textos apresentavam situações 

próprias da ordem do ensinar. Assim, foi constatada, não sem dificuldades, a 

presença de duas categorias teóricas fundamentais que balizaram a análise: 

estratégias de processamento didático e estratégias linguístico-discursivas. 

Certamente, essa divisão teve o papel de organizar a análise, pois, obviamente, as 

questões linguístico-discursivas e as estratégias didáticas não são mutuamente 

excludentes, apresentando-se de forma imbricada em todo o texto. 

De posse do conhecimento dessas categorias, a análise foi realizada 

utilizando-as como ferramenta para deslindar, esmiuçar sua presença, ou mesmo 

ausência, no corpus analisado. A composição de cada uma dessas categorias, ou 
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seja, de cada tipo de estratégia e a própria análise podem ser conhecidos, com 

detalhes, no Primeiro Estudo.  

No segundo momento, a análise textual foi realizada no intuito de captar a 

perspectiva do estudante-leitor5 acerca de um texto didático escrito para a disciplina 

Psicologia da Educação que se encontrava em estudo pelos alunos do quarto 

semestre dos Cursos de Licenciatura em Física, Matemática e Química, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na modalidade de educação a 

distância em realização na Universidade Federal de Alagoas – Campus Maceió. 

Nesse segundo momento, que deu origem ao Segundo Estudo, foram realizadas 

entrevistas com dez estudantes pertencentes aos citados cursos. No intuito de 

elaborar uma visão de conjunto, que é sempre provisória e sem pretender esgotar a 

realidade que “é sempre mais rica do que o conhecimento que a gente tem dela” 

(Konder, 1981, p.37), foi aplicado um questionário6, no sentido de obter uma 

aproximação do perfil dos estudantes-leitores do texto em análise. Além disso, foi 

realizada uma análise, embora sintetizada, dos princípios norteadores dos projetos 

pedagógicos desses cursos. 

De uma forma geral, é possível afirmar que ouvir a opinião dos estudantes-

leitores foi, sem sombra de dúvida, o momento mais significativo deste trabalho. A 

convivência no ambiente do Polo de EaD da UFAL, em busca de estudantes para 

participar das entrevistas, ou para a aplicação do questionário permitiu, numa 

perspectiva etnográfica, ouvir suas falas,  comentários sobre os materiais de estudo, 

suas queixas, relatos de alegrias pelo sucesso nas avaliações e de decepções pelo 

insucesso. As conversas nos corredores, na sala da coordenação, envolvendo 

estudantes e tutores sobre as dúvidas, os impedimentos, os avanços; enfim, o 

contexto situacional teve papel relevante neste trabalho. Ouvir os estudantes-

leitores, especificamente sobre os TDE-EaD, em situações do cotidiano, foi uma 

oportunidade ímpar de vislumbrar os caminhos e descaminhos do seu processo de 

ensino e aprendizagem.   

Embora saibamos que, via de regra, no capítulo da metodologia devem 

aparecer as minúcias do processo da pesquisa, decidimos que, neste trabalho, seria 

                                                 
5 O termo estudante-leitor será utilizado sempre que houver referência ao estudante sujeito da 
pesquisa, numa situação de leitor dos textos em análise. 
 
6 Ver modelo questionário aplicado no Apêndice B. 
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mais pertinente apresentar os pormenores do processo no Segundo Estudo, capítulo 

em que se efetiva esse procedimento. Assim, no Segundo Estudo, realizamos o 

detalhamento da aplicação dos questionários e os seus resultados, assim como o 

relato do processo do percurso da realização das entrevistas, suas particularidades, 

pormenores, e a análise das falas dos estudantes-leitores entrevistados acerca das 

estratégias que compõem os TDE-EaD, que foram lidos e analisados com o nosso 

acompanhamento, na qualidade de pesquisadora. 

Dadas as particularidades do contexto da pesquisa, ocorreu que o quadro 

teórico inicial serviu de estrutura básica, mas, novos elementos foram sendo 

acrescentados, possibilitando o entendimento de que o conhecimento não pode ser 

visto como algo acabado, pois, especialmente nesta pesquisa, foi construído e 

reconstruído ao longo do processo. Esse movimento parece constituir o zig-zag 

preconizado por Mota-Roth (2005). Nessa perspectiva, a escrita do Primeiro Estudo, 

no qual foram elaboradas as categorias de análise dos TDE-EaD, foi sendo 

modificada à medida que transcorriam as entrevistas, que vieram constituir o 

segundo Estudo. As falas dos estudantes-leitores faziam emergir novas categorias 

que, por sua vez, demandavam novas leituras. Isso significa dizer que as questões 

das entrevistas foram elaboradas a partir das primeiras categorias que se definiram 

durante o Primeiro Estudo e que, à medida que mergulhávamos no contexto de 

realização das entrevistas, outras categorias emergiram.  

Enfim, foram identificados nos textos analisados, no Primeiro e no Segundo 

Estudos, aspectos da textualidade que lhes conferem a condição de interação 

dialógica e legibilidade necessárias à aprendizagem mediada por textos escritos, e 

caracterizados aspectos da comunicação escrita que, de fato, possibilitam a 
ocorrência de mediação pedagógica. Esses aspectos constituem o cerne desta tese, 

cuja organização será apresentada a seguir. 
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Organização do trabalho 

 

Este trabalho, além desta Introdução, compõe-se de cinco capítulos: dois 

capítulos de discussão teórica, dois capítulos analíticos e Considerações Finais.    

Apresenta ainda referências bibliográficas e apêndices.  

Constam desta Introdução, a contextualização do problema, as perguntas e 

os objetivos da pesquisa, um panorama do percurso metodológico, além de uma 

apresentação inicial da modalidade de EaD, e considerações acerca dos textos 

didáticos escritos para processos de ensino e aprendizagem nessa modalidade. 

No primeiro capítulo, foram discutidas questões referentes à concepção de 

texto, texto didático, e os textos didáticos escritos para a educação a distância. 

Foram aprofundados aportes teóricos acerca da mediação pedagógica, a partir de 

uma perspectiva didático-metodológica de base dialética, com ênfase na interação 

dialógica. Discussões acerca da concepção de gênero textual, e especificamente do 

gênero mediacional, também compõem esse capítulo.  

O segundo capítulo consta de uma abordagem teórica da dimensão 

interacional dialógica dos TDE-EaD, sendo discutidos termos como interação, 

interatividade e diálogo, visitando concepções teórico-filosóficas. 

O terceiro e o quarto capítulos, denominados de Primeiro e Segundo Estudo, 

respectivamente, constam de análises textuais, numa perspectiva exploratória e 

analítica. No Primeiro Estudo, foi realizada uma análise num corpus formado por 

TDE-EaD, em busca de elementos que viessem constituir os fundamentos da 

concepção e elaboração desses textos. Assim, foram identificados aspectos da 

textualidade que conferem ao texto a condição de interação e legibilidade 

necessárias à aprendizagem mediada por textos escritos, e foram caracterizados 

aspectos da comunicação escrita que, de fato, possibilitam a ocorrência de 

mediação pedagógica. O Segundo Estudo trata de uma análise, tendo como base 

textos da disciplina Psicologia da Educação dos Cursos de licenciatura em Física, 

Matemática e Química, na modalidade de EaD. No intuito de captar o olhar dos 

estudantes-leitores acerca desses textos, foram realizadas entrevistas com 

estudantes-leitores, cujo percurso e realização encontram-se detalhados. Apresenta, 

ainda, resultados de um questionário que revela o perfil dos estudantes desses 
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cursos, assim como considerações sobre os princípios norteadores dos seus 

projetos. 

A quinta parte refere-se às considerações finais, em que estão sintetizados 

os aspectos mais importantes que percorreram todo o trabalho e onde estão 

inscritos os elementos básicos da elaboração dos textos didáticos escritos para a 

educação a distância, além de apresentar perspectivas para estudos futuros. 
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CAPÍTULO I 

O TEXTO DIDÁTICO ESCRITO PARA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA: 

O QUE É E COMO SE FAZ? 
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Os processos educacionais que ocorrem na escola têm utilizado, ao longo 

da história, vários recursos didáticos, no sentido de que o processo de ensino e 

aprendizagem, finalidade precípua dessa instituição, aconteça de forma satisfatória. 

Para além da evolução desses recursos, é possível constatar que o texto feito para 

ensinar parece fazer parte dos processos de escolarização desde remotas épocas. 

A história dos suportes que a humanidade desenvolveu para registrar suas idéias, 

seus pensamentos, seus achados, parece se confundir com a própria história da 

escrita. Estudos amplamente divulgados em obras literárias, enciclopédias e outros 

meios relatam que nos escritos registrados em placas de argila, nos papiros, nos 

pergaminhos, nos códices e nos escritos realizados a partir da criação da imprensa, 

o homem sempre teve a preocupação de escrever textos, seja de natureza cientifica, 

seja de natureza religiosa. Esses textos sempre foram utilizados como fonte de 

leitura para os processos educacionais que ocorriam na Idade Média, com o 

aparecimento das primeiras universidades; esses textos provavelmente podem ser 

chamados de textos para o ensino, evoluindo para o que hoje denominamos textos 

didáticos, ou seja, aqueles cuja natureza, cuja finalidade essencial é o ato de 

ensinar. O livro didático impresso, suporte privilegiado desses textos, ocupa ainda 

um papel central nos processos educacionais, nos vários níveis nos quais eles 

ocorrem, a despeito do desenvolvimento das tecnologias digitais, seja na educação 

presencial ou na educação a distância. 

Nessa perspectiva de análise, faz-se necessária uma definição conceitual de 

texto com os acréscimos que o caracterizam como texto didático. 

 

 

1.1 Texto e texto didático 

 

Estudiosos da Linguística Textual vêm, ao longo das últimas décadas, 

especificamente a partir dos meados da década de 70 do século passado, discutindo 

as concepções de texto a partir dos fatores de produção e recepção, como uma 

forma de comunicação social, focalizando os aspectos semânticos e contextuais, 

dispondo de um “dogma de fé: o texto é uma unidade linguística hierarquicamente 

superior à frase. E uma certeza: a gramática de frase não dá conta do texto” 
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(MARCUSCHI, 1983, p.7). Anteriormente, a Linguística elaborava discussões que 

não ultrapassavam o limite do estudo frasal, especificamente a fonologia, a 

morfologia e a sintaxe, enquanto que a Linguística Textual trata o texto como “um 

ato de comunicação unificado num complexo universo de ações humanas” (Ibid., 

p.26).  

Para esse autor, o texto ativa estratégias, expectativas e conhecimentos 

linguísticos e não linguísticos, sendo, portanto, resultado de operações e de 

processos linguísticos em situações comunicativas. Para além de uma organização 

linear, que deve ser preservada, a Linguística Textual considera que o texto tem 

também uma organização tentacular dos níveis de sentido e intenções que realizam 

a coerência no aspecto semântico e funções pragmáticas. O texto forma, portanto, 

uma rede em várias dimensões que devem ser consideradas na sua produção e 

recepção. (Idem)  

Comungando das idéias de Marcuschi, Koch e Elias (2006), ao fazerem uma 

discussão sobre a dimensão sociointeracional e dialógica da linguagem, afirmam 

que o texto 

 

é o lugar de interação de sujeitos sociais, os quais, dialogicamente, 
nele se constituem e são constituídos; e que, por meio de ações 
Linguísticas e sóciocognitivas, constroem objetos-de-discurso e 
propostas de sentido, ao operarem escolhas significativas entre as 
múltiplas formas de organização textual e as diversas possibilidades 
de seleção lexical que a língua lhes põe à disposição (KOCH e 
ELIAS, 2006, p.7) 

 

Assim pensando, o sentido do texto é construído na interação textos-

sujeitos, caracterizando uma concepção interacional (dialógica) de língua. Assim, “os 

sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – 

dialogicamente – se constroem e são construídos no texto, considerado o próprio 

lugar de interação e da constituição dos interlocutores” (Ibid., p.10).  

Bernárdez (1982) ressalta a natureza sociocomunicativa do texto quando 

escreve que “texto é a unidade linguística comunicativa fundamental, produto da 

atividade humana, que possui sempre caráter social; está caracterizado por seu 

estrato semântico e comunicativo”. 
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 Nesse mesmo caminho, Pinheiro (2003) afirma que 

 

ao longo do desenvolvimento teórico da Lingüística Textual, o 
conceito de texto passou por profundas modificações. Ele passou a 
ser concebido não mais como um produto acabado e pronto, 
resultado de uma competência linguística social e idealizada, mas 
como uma atividade verbal, consciente e interacional (PINHEIRO, 
2003, p.29) 

 

Neste trabalho, o texto deve ser considerado, portanto, como uma ação 

comunicativa, um lugar de interação onde convivem o autor e o leitor, constituindo 

uma concepção de língua que Koch (2006) denomina de sociocognitivo-interacional 

que privilegia esses sujeitos e seus conhecimentos, em processo de interação. Para 

essa autora, o texto não existe a priori, mas é construído na interação sujeito-texto 

devendo sempre se levar em conta o contexto e, mais especificamente, o contexto 

sociocognitivo.  

Quando se trata de um texto, conceituado sob esta ótica, e no qual os 

sujeitos em processo de interação são o professor-autor e o estudante-leitor e que, 

juntos, dialogicamente, constroem sentidos, num processo de ensino e 

aprendizagem, estamos, certamente, diante de um texto didático, ou seja, de um 

texto escrito com a intenção de ensinar. Na modalidade EaD, o texto didático é de 

fundamental importância, uma vez que é nele, principalmente, que se inscrevem os 

saberes que serão trabalhados pelo professor-autor e estudante-leitor.    

Há, no Brasil, uma vasta produção de trabalhos7 acerca do texto didático 

que ora dizem respeito ao próprio texto, ora ao livro didático, instrumento de 

fundamental importância quando se trata da educação escolar, presente na história 

da nossa educação, há pelo menos dois séculos8. Esses trabalhos mostram a 

complexidade da discussão, por ser o livro didático um objeto familiar, mas de 

                                                 
7 Podemos destacar os trabalhos dos seguintes autores: Dionísio e Bezerra (2003); Eco (1980); Faria 
(1996); Nosella (1979); Rego (1981); Santos (2001); Verçosa (1999), entre outros. Destaque-se 
também a publicação Em Aberto 35, jul./set. 1987. Brasília: MEC-INEP, dedicada a discussões sobre 
o livro didático Em Aberto 35, jul./set. 1987. Brasília: MEC-INEP, 1987. 
 
8 Zilberman (1996) encontrou em suas pesquisas referências sobre duas obras que podem ter sido os 
primeiros livros didáticos a circular no Brasil, no início do século XIX: o “Tesouro dos Meninos”, obra 
traduzida do francês e “Leitura para Meninos”. Este último foi publicado pela Impressão Régia, e teve 
a primeira edição datada de 1818. 
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“múltiplas facetas”, e que por isso vem sendo pesquisado tanto do ponto de vista do 

mercado editorial, como sob o aspecto das matérias escolares, além de questões 

políticas e ideológicas por ele veiculadas (BITTENCOURT, 2004). 

Neste trabalho, interessou-nos especificamente realizar uma discussão 

acerca do texto didático, tanto do ponto de vista do seu processamento didático, ou 

seja, das questões da ordem do ensinar, quanto do ponto de vista linguístico-

discursivo, que traduz a interação, a construção de sentidos.  Vale ressaltar que nos 

processos de EaD essas questões devem ser adequadamente tratadas, no intuito de 

proporcionar um processo de ensino aprendizagem que venha atender as 

necessidades dos seus atores principais, o professor-autor e o estudante-leitor. 

Conforme Santos (2001, p.221), “o texto didático se institui num sistema 

textual interativo e é identificado como aquele que ensina a produzir conhecimento à 

luz do conhecimento científico e em cuja produção se verifica um processo de 

interação textual e contextual”. Para essa autora, na perspectiva de um texto 

interativo, o texto didático é aquele que se define por apresentar:  

 

- uma locução básica: perguntar (texto-diálogo); 

- uma ilocução básica: orientar (texto didático); 

- uma locução derivada, que coincide com a ilocução: informar (texto 
informativo com finalidade didática); 

- uma perlocução básica: responder, acessando, analisando, 
sistematizando, ou seja, aprendendo a produzir conhecimento; 

- uma perlocução derivada: compreender (a informação) (SANTOS, 
2001, p.222). 

  

Fontana (2006), ao abordar uma discussão sobre o texto didático numa 

perspectiva sociointeracionista9, afirma que este pode ser entendido como      

 

a concretização de uma necessidade comunicativa de ensinar em 
ambientes educacionais institucionalizados, inserido no domínio 

                                                 
9
 Pressanto, Fontana e Paviani (2007) consideram a abordagem sociointeracionista como uma 

“proposta que contempla a noção de gênero textual historicamente situado em interação com um 
leitor também historicamente situado, segundo a qual a leitura é uma atividade interativa de 
construção de sentido, aberta às diferentes percepções do leitor (inerentes à sua formação 
discursiva); a relevância para o leitor e seus objetivos de leitura são respeitados”. 
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social da transmissão e construção de saberes, sendo compatível 
com a modalidade discursiva do expor, e realizando-se por meio de 
vários gêneros para ensinar, entre os quais: a exposição didática oral 
e escrita, o questionamento/a problematização, o enunciado de 
instrução/questão de atividade ou prova, a explicação, a atividade 
didática, o jogo, a prova, o feedback do(a) professor(a), entre outras 
possibilidades (FONTANA, 2006, p.2393).  

 

Por sua vez, Pontes (2004) conceitua o texto didático como aquele que, por 

suas características próprias e especificas, tem como objetivo o ato de ensinar. Para 

realizar esse intento o escritor elabora um discurso especializado, de caráter 

científico-pedagógico, utilizando estratégias discursivas. Em se tratando de textos 

para a modalidade de educação a distância, essas estratégias funcionam como 

didatizantes, pois têm a finalidade de aproximar o leitor do tema abordado.    

Essas discussões acerca dos textos didáticos recobrem-se de uma 

importância ímpar ao serem reportadas para os textos didáticos escritos em 

programas de educação a distância, dada a natureza dessa modalidade 

educacional, já que constituem um meio privilegiado para promover o processo de 

ensino e aprendizagem, considerando o professor-autor e o estudante-leitor como 

atores de uma situação comunicativa  de cunho pedagógico, que não prescinde de 

uma situação interacional, caracterizando uma abordagem sociointeracionista.  

 

 

1.2 A compreensão leitora e os leitores dos textos didáticos escritos para EaD 

 

Faz-se necessário também fazer uma reflexão acerca dos problemas que 

envolvem a complexidade do que se denomina compreensão leitora. Mesmo em se 

tratando de leitores adultos, em processos educacionais de nível superior, 

especificamente, aqueles desenvolvidos na modalidade de educação a distância, 

nos quais os textos escritos constituem referência básica, os temas sobre a 

compreensão leitora e a produção desses textos requerem atenção especial dos 

gestores e dos professores-autores.  

Assim sendo, cada um dos estudantes-leitores nos processos de EaD, assim 

como os demais leitores, faz uma leitura peculiar, pois traz para aquele momento, 
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muitas vezes solitário, suas experiências, seu modo particular de ver o mundo, suas 

idiossincrasias. Por isso é que Kleiman (1989, p.151) afirma que “a compreensão é 

um processo altamente subjetivo, pois cada leitor traz à tarefa sua carga 

experiencial que determinará uma leitura para cada leitor num mesmo momento e 

uma leitura diferente para o mesmo leitor, em momentos diversos”.    

A respeito da importância dessa carga experiencial para o processo de 

compreensão leitora, diz a autora 

 

A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela 
utilização de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele 
já sabe, o conhecimento adquirido ao longo da vida. É mediante a 
interação de diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento 
lingüístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o leitor 
consegue construir o sentido do texto. E porque o leitor utiliza 
justamente diversos níveis de conhecimento que interagem entre si, 
a leitura é considerada um processo interativo. Pode-se dizer com 
segurança que sem o engajamento do conhecimento prévio do leitor 
não haverá compreensão (KLEIMAN, 1997, p.13). 

 

Em consonância com as idéias da autora acima referida, Ramos (2006) faz, 

especificamente para os professores-autores nos programas de EaD, uma 

importante discussão sobre o tema em questão. Essa autora entende que as 

variáveis que determinam a construção de significado do texto na compreensão 

leitora são: “a) os conhecimentos que o leitor detém sobre o mundo, sobre o tema 

específico e os tipos de texto, e b) a estrutura do próprio texto, ou seja, o uso 

adequado e apropriado dos recursos textuais”. (RAMOS, 2006, p.2). Essa autora 

completa o pensamento concluindo que  

 

A compreensão é uma habilidade do leitor para interpretar as 
intenções comunicativas do escritor, registradas no texto escrito, 
enquanto que a compreensibilidade diz respeito à qualidade do 
material escrito. Assim, a compreensão é uma qualidade inerente ao 
leitor e a compreensibilidade, uma qualidade inerente ao texto. (Ibid)  

 

As questões acima referidas acerca da compreensão leitora, embora não 

sejam objeto de atenção especial desta pesquisa, devem fazer parte das 

preocupações dos professores-autores, participantes de programas de EaD. A 
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tarefa, nem sempre fácil, de elaborar textos didáticos para cursos nessa modalidade 

de educação, requer um conhecimento da utilização de recursos textuais que, em 

última instância, promovam a sua compreensão por parte dos estudantes-leitores, 

no intuito de que venham possibilitar uma mediação pedagógica, entendida como 

meio de proporcionar a aprendizagem dos conteúdos ali veiculados, finalidade 

precípua dos processos educacionais escolarizados, em qualquer nível de ensino.  

Os estudantes de cursos na modalidade de EaD, apesar de todas as 

dificuldades que enfrentam ao se inserirem no ensino superior, não constituem em 

sua totalidade o que Barreto (2002) denomina de alunos imaginários deixando claro 

em suas palavras que:  

 

Na perspectiva da dimensão imaginária, constitutiva do discurso 
pedagógico e da leitura, é importante assinalar também diferenças 
temporais e qualitativas do confronto entre alunos e leitores reais e 
imaginários. Como, por exemplo, vale citar o planejamento de 
ensino, que é, em princípio, orientado para alunos imaginários. O 
ensino (“presencial”) implica encontros com alunos reais (grifos 
meus) e modos de lidar com as aproximações/distanciamentos entre 
os primeiros e os últimos. De qualquer modo, o espaço discursivo 
está demarcado no cotidiano do trabalho docente. O mesmo não 
ocorre quando os alunos são apenas leitores, principalmente porque 
o confronto entre os leitores reais e os imaginários, inscritos nos 
textos, pode se tornar visível apenas nas avaliações formais 
(BARRETO, 2002, pp.155-156). 

 

Programas de EaD desenvolvidos por muitas IFES e mesmo alguns 

implementados por IES de sistemas privados, reconhecidos pela sociedade por sua 

boa reputação, como é o caso das PUCs, vêm sistematicamente procurando 

conhecer o perfil das pessoas que frequentam cursos nessa modalidade, no intuito 

de reconhecê-las como alunos reais que, sem sombra de dúvida, o são. O discurso 

de que o confronto entre leitores reais e imaginários só pode se tornar visível nas 

avaliações formais pode ser refutado, ao sabermos que ele ocorre nos encontros 

com os tutores, nos encontros pedagógicos presenciais, nos seminários, nas 

apresentações de experiências e de projetos, nas atividades de laboratório, que 

implicam encontros entre professores reais com alunos reais e oportunidades 

também reais de aproximações. Isto se dá, não como tática para legitimar o 

processo, mas como forma de oportunizar trocas de experiências, interações face-a-
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face que continuam possíveis e desejáveis mesmo num tempo de outros encontros 

proporcionados pelos suportes informatizados. 

 

 

1.3  O lugar dos textos didáticos para EaD 

 

Revisitando o histórico da EaD, até mesmo de forma aligeirada, é possível 

constatar que já faz parte da discussão considerar que são identificadas três 

gerações de modelos dessa modalidade de educação. Belloni (1999) faz uma 

importante síntese desse modelo e considera que o ensino por correspondência 

delineia a primeira geração, nos finais do século XIX, em vista do desenvolvimento 

da imprensa e dos caminhos de ferro. A segunda geração, nos anos 60, o ensino 

multimeios a distância integra materiais impressos, meios de comunicações 

audiovisuais, surgindo aí o uso do computador. A terceira geração de EaD surge nos 

anos 90 com o desenvolvimento das tecnologias da comunicação e da informação 

que serão acrescidas aos meios anteriores, implicando mudanças radicais nos 

modos de ensinar e aprender.  

Os cursos de primeira, segunda e terceira gerações constituem o ensino a 

distância mediado por diversas tecnologias da informação e da comunicação, como 

material impresso, TV e uso do rádio, com tutoria presencial ou via rádio. Desde o 

início deste século, constatamos o surgimento do ensino a distância de quarta 

geração baseado na web – o e-learning – que funciona a partir de suportes 

tecnológicos da internet como ambientes, plataformas e salas de aulas virtuais. Há 

ainda o ensino a distância misto, ou seja, semi-presencial (blended-learning) que 

trabalha com vários tipos de combinações de mídias, modalidades e métodos de 

ensino; o ensino a distância que utiliza a  telefonia celular como meio de 

comunicação entre professor  e aluno (M-learning ou mobile learning)  e também o 

uso da TV digital (T-learning), ainda não disponível no Brasil, em que o estudante 

utiliza o controle remoto de seu aparelho de televisão para acessar conteúdos de 

cursos, em canais abertos ou TVs a cabo (CAVALCANTE et al, 2009, p. 4-7). 

Pelo que se vê, os meios e materiais utilizados nos programas de EaD vêm 

sendo modificados e atualizados conforme o surgimento de tecnologias mais 
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avançadas, sem que necessariamente um substitua o outro. Assim sendo, o texto 

escrito, quer na forma de impresso ou colocado em suportes digitais, têm um lugar 

primordial nesses programas. A nossa experiência vem mostrando que o texto 

escrito, mesmo disponibilizado em formato digital, como por exemplo, os CD-ROMs, 

são impressos pela grande maioria dos estudantes que alegam dificuldades visuais 

para proceder a leituras de textos muito extensos e com a densidade que se faz 

necessária nos cursos de graduação e pós-graduação. O texto, especificamente o 

de natureza didática, permanece historicamente existindo com vida própria em toda 

e qualquer situação educacional, em que pesem todas as discussões que vêm 

provocando quando o assunto é da ordem instrumental do ensinar e do aprender, 

especificamente nos contextos de EaD. 

Dalben (2005), que denomina módulo didático os textos escritos para a 

educação a distância, escreveu uma importante retrospectiva acerca de suas 

origens, princípios e fundamentos. Afirma que estão sendo reconsideradas, no 

contexto das discussões acerca da pedagogia crítica, diferentes concepções e 

formas de elaboração desse material e aponta aspectos importantes para conferir-

lhe novas configurações e estilos como 

 

a ênfase na contextualização da temática selecionada, a definição de 
objetivos abrangentes focalizando as diferentes dimensões da 
formação humana, a centralidade no sujeito aprendiz a dinâmica de 
ação/reflexão/ação como forma de aquisição e produção de 
conhecimentos. No entanto, nesse processo, as clássicas etapas de 
constituição de um projeto de ensino, continuam sendo 
recomendadas para a sua elaboração, embora possam ser 
desdobradas em outras subdivisões à vontade dos autores 
(DALBEN, 2005, p.8). 

 

Fainholc (1999), ao escrever sobre o programa, por ela coordenado, 

intitulado “Formación en Produción de Materiales Educativos”, informa que o mesmo 

se compõe de material impresso (70%), tutorias (20%) e audiocasete (10%) e 

pergunta: “Por que um material composto com estas proporções?” “Por que 

revalorizarmos a leitura de material impresso em plena época de explosão 

telemática?” E responde assim às questões:  
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Porque esse processo (e acreditamos até agora que só esse 
processo) de leitura constitui fenômeno construtivo do saber, via 
desdobramentos e fortalecimento de funções superiores do 
pensamento. Isto é, o desenvolvimento dessas funções que 
caracterizam as pessoas inteligentes, maduras, resolutivas, se vê 
favorecido pelo tipo de interação sociocognitiva que ocorre com o 
material impresso e que hoje constitui uma porta de entrada para o 
desenvolvimento de leitores inteligentes em outros entornos não 
convencionais, virtuais, hipermidiais, telemáticos cada vez mais 
comuns neste novo século e nos quais a prática de leitura é 
inevitável (FAINHOLC, 1999, p.107). 

 

Pelo visto, a autora, além de reforçar a importância da leitura de textos nos 

cursos na modalidade de EaD, ressalta a importância do fato de que essa leitura 

seja realizada em textos escritos impressos, o que parece ser opinião consensual de 

maioria significativa dos atores que participam de programas nessa modalidade. 

Do ponto de vista da elaboração desses textos, que elementos devem 

constituí-los para que possam cumprir o papel que lhes é atribuído? Certamente 

esses textos devem ser escritos com a intrínseca preocupação com o ato de ensinar 

e, por terem características próprias, constituem um novo gênero textual.   

 

 

1.4 Algumas palavras sobre gênero textual   

 

O surgimento de novas formas de comunicação na contemporaneidade 

parece ter reacendido o debate sobre os gêneros, tanto os orais como os escritos, 

tanto em suportes historicamente incorporados pela sociedade, assim como nos 

meios informatizados, efetivamente utilizados por grande parcela da sociedade, 

neste início de século.  

Devemos a Aristóteles a primeira classificação não literária de gêneros. Na 

Retórica (livro I: 1358a), o filósofo estabelece que há três elementos que compõem o 

discurso: a) aquele que fala; b) aquilo sobre o que se fala e c) aquele a quem se 

fala. Afirma que os discursos podem ser de três tipos: o judiciário ou forense, que 

tinha a função de acusar ou defender; o deliberativo ou político, que servia para 
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aconselhar/desaconselhar e o epidítico ou demonstrativo, que tinha o papel de 

elogiar ou censurar. 

O conceito de gênero, cuja origem, como vimos, remonta à antiguidade 

grega, parece viver em eterna discussão. De Aristóteles a Hegel a questão foi objeto 

central da poética, durante séculos. A noção de gênero voltou a ser objeto de 

interrogação na teoria da literatura, na segunda metade do século XX, após um 

século de abordagem historicista e positivista. A Linguística tem elaborado, nas 

ultimas décadas, teorias e classificações de gêneros essenciais para as ciências da 

linguagem, embora não sejam unívocas. (CUNHA, 2000) 

Reforçando a historicidade do termo, Brandão (2004) afirma que  

 

várias  classificações  têm  aparecido  ao  longo  dos  tempos,  dentre  
elas:  a  clássica distinção entre poesia e prosa; a distinção entre 
lírico, épico e dramático, a oposição entre tragédia e comédia; a 
teoria dos três estilos: elevado, médio e humilde que remonta à Idade 
Média, além da distinção  da Retórica  Antiga  entre  discursos  
deliberativo,  judiciário  e  epidítico.  O estudo dos gêneros foi, dessa 
forma, uma constante temática que interessou os antigos e tem 
atravessado as preocupações dos estudiosos da linguagem 
(BRANDÃO, 2004, p.1). 

 

Longe de constituir uma noção única e aceita indistintamente, o que pôde ser 

constatado nas consultas à literatura especializada, os diferentes olhares sobre a 

noção de gênero começam pela questão terminológica, pois,  autores consultados  

utilizam ora o termo “gênero textual”, ora “gênero discursivo” sem discernir 

claramente as possíveis diferenças entre um e outro (BAZERMAN, 2005; 

CALSAMIGLIA e TUSÓN, 2007; KOCH, 2006 e 2002; KOCH e ELIAS, 2006; 

MARCUSCHI, 2007, 2008; MOTTA-ROTH, 2002; BRANDÃO, 2004;). Cunha (2007, 

p.169), ao escrever sobre o tema, explica que Marcuschi utiliza o termo de gênero 

textual, mas “por uma questão de coerência teórica e terminológica, usamos gênero 

discursivo, tal como se encontra em Bakhtin”. Já Brandão (2004), ao discutir sobre a 

noção de gênero, utiliza a expressão discurso/gênero textual.  

Marcuschi, escrevendo sobre o tema assevera 
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Não vamos discutir aqui se é mais pertinente a expressão ‘gênero 
textual’ ou a expressão ‘gênero discursivo’ ou ‘gênero do discurso’. 
Vamos adotar a posição de que todas essa expressões podem ser 
usadas intercambiavelmente, salvo naqueles momentos em que se 
pretende, de modo explícito e claro, identificar algum fenômeno 
específico (MARCUSCHI, 2008, p.154). 

 

Pelo que pudemos constatar, não há clareza na distinção entre os termos, 

embora possamos depreender que, provavelmente, a maioria das discussões tem 

origem bakhtiniana.10 Afinal, diz-nos o autor: 

 

como Bakhtin é um autor que apenas fornece subsídios teóricos de 
ordem macroanalítica e categorias mais amplas, pode ser assimilado 
por todos de forma bastante proveitosa. Bakhtin representa uma 
espécie de bom-senso teórico em relação à concepção de linguagem 
MARCUSCHI, 2008, p.152). 

 

O pensador russo consegue, com capacidade luminar, influenciar a 

discussão acerca do conceito de gênero discursivo que vem sendo incorporado por 

estudiosos de universidades brasileiras e de outros países, gerando novos saberes. 

Assim, os estudos de Bakhtin são o ponto de partida para a discussão acerca dos 

gêneros. Acompanhemos o pensamento do autor.  

 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 
escritos), concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 
daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as 
condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não 
só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 
pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da 
língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos 
esses três elementos – o conteúdo temático, estilo, a construção 
composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do 
enunciado, e são igualmente determinados pela especificidade de 

                                                 
10 A obra bakhtiniana é palco de discussões oriundas das diferentes leituras que vêm sendo 
realizadas, desde que desembarcou no mundo ocidental no final da década de 1960. Podemos 
destacar duas obras, consideradas seminais: Marxismo e Filosofia da Linguagem, cuja primeira 
tradução parece ser do ano de 1972 (Haia-Paris); e Estética da Criação Verbal (2003) obra que reúne 
textos de três momentos da carreira do pensador russo. Para um maior aprofundamento sobre a obra 
de Bakhtin, em nosso país, faz-se necessário consultar comentadores como Fiorin, (2006); Barros e 
Fiorin (2003); Faraco (2006); Brait (2005 e 2006). 
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um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada 
enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da 
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 
quais denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003, p.262). 

 

Os sujeitos sociais vivem em sociedades distintas e desempenham papéis 

diferentes nas diversas atividades que realizam. A linguagem parece ser o elemento 

mais marcante e determinante da existência da vida cultural e social desses sujeitos 

que se expressam de forma peculiar, por meio de enunciados. As inesgotáveis 

possibilidades da atividade humana dão origem à grande diversidade e 

heterogeneidade dos gêneros do discurso, advindo daí a dificuldade de definir a 

natureza do enunciado. Há uma diferença essencial entre os gêneros discursivos 

primários ou simples, e os secundários ou complexos. Os primários se formam nas 

condições da comunicação discursiva imediata; os secundários são resultantes da 

elaboração intelectual e surgem em situações de convívio cultural mais complexo e 

são predominantemente escritos (artístico, científico, sociopolítico). (BAKHTIN, 

2003). 

Os gêneros primários são aqueles da vida cotidiana, pertencem à 

comunicação verbal espontânea e têm relação direta com o contexto mais imediato, 

como, por exemplo, a piada, o bate-papo, a conversa telefônica, o e-mail, o bilhete, 

o chat. São preponderantemente, mas não exclusivamente orais.  Os secundários, 

ao contrário, são preponderantemente, mas não exclusivamente escritos e 

pertencem à esfera da comunicação cultural mais elaborada como a jornalística, a 

jurídica, a religiosa, a política, a filosófica, a pedagógica, a artística, a científica. Os 

gêneros primários integram os complexos, mas, há ocasiões em que pode haver 

uma interpendência e em outras pode ocorrer um processo de hibridização (FIORIN, 

2006). 

Com base nos pressupostos bakhtinianos, Marcuschi (2007, p.22) afirma 

que utiliza a expressão gênero textual em referência aos “textos materializados que 

encontramos em nossa vida diária e que apresentam características socio-

comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 

característica”. O autor comenta ainda que  
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Já se tornou trivial a idéia de que os gêneros textuais são fenômenos 
históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto de 
trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar 
as atividades comunicativas do dia-a-dia. São entidades sócio-
discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer 
situação comunicativa. No entanto, mesmo apresentando alto poder 
preditivo e interpretativo das ações humanas em qualquer contexto 
discursivo, os gêneros não são instrumentos estanques e 
enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como eventos 
textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos (MARCUSCHI, 
2005:19).  

 

Com respaldo nesse autor, podemos considerar que os textos didáticos 

escritos para a educação a distância – TDE-EaD – constituem um novo gênero 

textual11, o mediacional, cujo conceito será apresentado a seguir, deixando claro, de 

antemão, que os gêneros não são instrumentos estanques, não constituem rótulos 

sendo, pois, atos enunciativos em constante reformulação, dinâmicos e maleáveis. 

 

 

1.4.1 O gênero mediacional 

 

O termo gênero mediacional foi registrado por Sousa12 (2001, 2006) em 

pesquisas realizadas com o intuito de identificar aspectos indicados por professores-

autores de textos escritos para um curso de formação de professores na modalidade 

de EaD. Foram, assim, identificados aspectos linguísticos, discursivos, sociais e 

interativos que configuram o gênero em discussão.  

O gênero mediacional apresenta uma linguagem com traços de interação 

face a face, onde o professor promove situações de envolvimento, expõe, elabora 

paráfrases, reitera, explica, no intuito de promover um processo de ensino e 

                                                 
11 Marcuschi apresenta, em grande parte de sua obra, uma profícua discussão sobre estudo de 
gêneros. Neste trabalho, por questões de afinidades epistemológicas entre essa discussão e as 
preocupações concernentes a este trabalho, utilizaremos o termo gênero textual, assim como o faz 
esse autor.   
 
12 Trata-se da professora Rosineide Magalhães de Sousa, à época, professora da Universidade 
Católica de Brasília, que elaborou uma dissertação (2001) e uma tese (2006) acadêmicas tendo como 
eixo central a análise de textos escritos para um programa de EaD.  
 

 



54 
 

aprendizagem. No caso de um processo de EaD, essa situação se estabelece por 

meio do texto escrito para um curso, em módulo impresso ou on-line, oferecido por 

instituições educacionais específicas (SOUSA, 2001, 2006).  

Esse gênero apresenta geralmente 

 

texto introdutório; conversa prévia com o leitor; objetivos explícitos de 
temas a serem estudados; divisão do texto por tópicos, capítulos, 
unidades ou seções; expressões que marcam o envolvimento na 
interação, muito freqüente na fala; atividades a serem realizadas; 
diferentes intertextualidades: muitos fragmentos de textos e  registros  
de  diferentes  gêneros,  demonstrando,  dessa  forma,  o  hibridismo  
do  gênero mediacional; e, ainda, registra no final das seções ou 
tópicos, ou do módulo, uma espécie de síntese dos temas que foram 
tratados ao longo do texto (SOUSA, 2006, p. 61). 
 

Reiterando as idéias da autora acima citada, consideramos os TDE-EaD 

como gênero específico, o mediacional. Constituem tipos de enunciados 

relativamente estáveis, determinados pela especificidade de um determinado campo 

da comunicação, a esfera educacional. Podemos cotejar suas características com os 

três elementos considerados por Bakhtin (2003) como construtores do enunciado 

que marca uma esfera de ação – o conteúdo temático, o estilo e a construção 

composicional. 

Nos TDE-EaD, o conteúdo temático se refere ao dizível, ao tema especifico 

compartilhado pelos sujeitos, que fazem parte do campo educacional, domínio de 

sentido de que se ocupa o gênero mediacional, o ato de ensinar. O estilo diz 

respeito aos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais “em função da imagem do 

interlocutor e de como se presume sua compreensão responsiva ativa do enunciado” 

(FIORIN, 2006, p.62). No caso dos textos em análise espera-se o predomínio de 

uma linguagem interacional, dialogal e envolvente, propiciadora de mediação 

pedagógica. A construção composicional diz respeito à forma de organizar o texto, 

a sua estruturação. Nos TDE-EaD, vem se confirmando numa estrutura básica 

composta, em linhas gerais, de Apresentação, Corpo do Texto e Atividades de 

Avaliação.13  

                                                 
13 No terceiro e quarto capítulos deste trabalho realizamos um estudo exploratório de TDE-EaD, no 
qual características temáticas, estilísticas e composicionais foram minuciosamente analisadas, 
possibilitando um conhecimento mais aprofundado do gênero mediacional. 
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 Assim, comprovada a existência do gênero mediacional, faz-se necessário 

um conhecimento mais amplo do processo que se estabelece entre o professor-

autor e o estudante-leitor e a mediação pedagógica, especificamente em se tratando 

da sua ocorrência em textos destinados a estudantes de cursos na modalidade de 

EaD.  

 

 

1.5  Mediação pedagógica: um conceito (ainda) polêmico em educação a 

distância  

 

Conforme Houaiss, no dicionário da Língua Portuguesa, a palavra 

mediação significa “ato ou efeito de mediar” e/ou “ato de servir de intermediário 

entre pessoas, grupos, partidos, facções, países etc., a fim de dirimir divergências 

ou disputas; arbitragem, conciliação, intervenção, intermédio”. A palavra vem do 

latim mediatio, ónis que significa intercessão, intervenção. 

Assim tomado, o vocábulo mediação acrescido do adjetivo pedagógica 

produz um entendimento sobre um ato de intermediação entre pessoas, no caso 

professores e estudantes, já que estamos tratando de uma questão educacional; 

ou seja, uma relação entre esses sujeitos e o conhecimento a ser construído por 

eles. Dito assim, a mediação pedagógica tanto pode ocorrer numa aula presencial, 

com professor e alunos num mesmo espaço e tempo, como num ambiente virtual 

de aprendizagem onde o processo de ensino e aprendizagem se estabelece por 

meio de TICs (tecnologias da informação e da comunicação), de forma síncrona ou 

assíncrona, como é o caso das aulas na modalidade de educação a distância que 

se utilizam dessas tecnologias. Mesmo com a utilização efetiva das TICs, os textos 

didáticos escritos, especialmente os apresentados sob a forma impressa, 

continuam tendo um lugar de destaque nos cursos na modalidade EaD, como dito 

anteriormente. Assim, nesse contexto, esses textos cumprem a função do 

professor, constituindo aulas de disciplinas específicas, estabelecendo um 

processo educacional que, em princípio, não prescindem de mediação 

pedagógica.  

Nos modelos pedagógicos em que o principal sentido é educar e não 

apenas transmitir conhecimentos e acumular informações, a mediação pedagógica 
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tem lugar privilegiado. Em se tratando de contextos de EaD, a mediação 

pedagógica ocorre por meio dos textos e de outros materiais didáticos que, em 

tese, devem ser escritos pedagogicamente diferentes dos documentos científicos e 

de outros utilizados na educação presencial, merecendo tratamento especial. 

Através desses materiais, os estudantes encontram e concretizam o sentido do 

processo educativo (GUTIERREZ e PRIETO, 1994). Assim, esses autores 

discutem questões referentes a esse tema, partindo de uma concepção oposta aos 

sistemas de instrução que consideram o ensino como transferência de informação, 

entendendo mediação pedagógica como: 

 

o tratamento de conteúdos e das formas de expressão dos 
diferentes temas, a fim de tornar possível o ato educativo dentro do 
horizonte de uma educação concebida como participação, 
criatividade, expressividade e relacionalidade. (GUTIERREZ e 
PRIETO, 1994, p.62) 
 

Para os autores acima referidos, o sentido da mediação pedagógica é 

sempre relacional, pois “busca abrir o caminho para que se estabeleçam relações 

do estudante com: os materiais, com o próprio contexto, com outros textos, com 

seus colegas de aprendizagem, incluído o docente, consigo mesmo e com seu 

futuro”. (Idem, p.9). Esses autores afirmam que um texto para a EaD deve cumprir  

três fases de mediação pedagógica: a) tratamento com base no tema; b) 

tratamento com base na aprendizagem e c) tratamento com base na forma.   

O tratamento com base no tema se refere ao fato de que os autores 

desses textos devem: situar o assunto a ser trabalhado; explicitar os sentidos para 

o leitor; deixar claras as presenças do interlocutor e do narrador no texto; utilizar 

estilo coloquial; estabelecer uma relação dialógica e dirigir-se ao interlocutor com 

clareza e simplicidade, explorando a riqueza e a beleza da nossa língua. O 

tratamento com base na aprendizagem refere-se aos exercícios que enriquecem o 

texto, utilizando procedimentos pedagógicos para concretizar o ato educativo. Os 

exercícios devem propiciar ao estudante a apropriação da proposta conceitual a 

partir da busca de significados para sua vida pessoal e profissional, utilizando 

diversas formas de expressão e abrindo espaço para (re)significações e (re) 

criações, formulando novas perguntas e levantando novos problemas. Por sua vez, 

o tratamento com base na forma tem a função de enriquecer o tema, tornando-o 
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mais compreensível, pela inclusão de imagens atrativas, harmônicas, mas, 

provocadoras de surpresas, capazes de quebrar a monotonia da leitura. As 

imagens devem cumprir o papel de ressaltar os temas fundamentais e provocar 

rupturas na ordem linear do texto, subvertendo a ordem de percepção, 

possibilitando o aprofundamento e a apropriação do tema. Além disso, os 

diagramadores e ilustradores devem primar pela riqueza dos textos, elaborando 

uma distribuição harmoniosa dos elementos verbais e das imagens, tornando-os 

atrativos para os leitores (GUTIERREZ e PRIETO, 1994). 

Esses autores, ao expressarem o conceito de mediação pedagógica, lhe 

conferem uma dimensão relacional e uma atitude de interlocução, aproximando-se 

do pensamento de Fainholc (1999, p.49) que, numa perspectiva técnico-didática, 

afirma que “as mediações pedagógicas se referem às ações e intervenções, 

recursos e materiais didáticos como um conjunto articulado de componentes que 

intervêm no fato educativo”. A autora acrescenta que o diálogo corporificado pelas 

mediações pedagógicas faz com que o estudante seja protagonista de seu 

conhecimento, construído com outros estudantes, com os meios, com a instituição 

educativa. Ao seu tempo, Masetto (2003, p.144) entende como mediação 

pedagógica: “a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um 

facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a 

disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem”.  

É importante considerar que o autor acima citado esclarece que essa 

ponte a que se refere não é uma ponte estática, mas uma ponte “rolante” que 

venha a colaborar ativamente com a aprendizagem do aluno, ajudando-o a 

compreender e interferir na sua realidade. 

As concepções em torno da mediação caminham no sentido de confirmá-la 

como sendo de natureza dialética, pois constitui uma relação dinâmica, que implica 

movimento, transformação. Para Konder (1998, p.8), dialética significa “o modo de 

pensarmos as contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade 

essencialmente contraditória e em permanente transformação”. 

As concepções de mediação de base dialética vêm sendo objeto de 

discussão de Oliveira et alli (2007), Almeida et alli (2006), autores que vêm 

estudando este termo à luz de filósofos como Heráclito, Hegel e Marx, entre 

outros, e na perspectiva lukacsiana da ontologia do ser social. A mediação 
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constitui, para esses autores, uma categoria do materialismo dialético juntamente 

com o movimento, a totalidade, a contradição e a superação e explicitam que a 

mediação só pode ocorrer entre seres humanos entre si, ou entre eles e a 

natureza.  

A mediação pedagógica constitui uma relação dialética e dialógica, tendo 

de um lado, o professor e do outro, o aluno, elementos opostos, mas não 

antagônicos, numa correlação de forças onde o professor, que está no plano do 

mediato, tem o papel de mediar com seus alunos, que conhecem a partir da sua 

experiência imediata, possibilitando que estes também medeiem com ele. O 

imediato não é inferior nem mais pobre que mediato; o mediato não é mais rico e 

nem superior. São distintos e opostos, mas não antagônicos (Oliveira, 2007). Num 

contexto de mediação pedagógica,   

  

as relações entre o ensino e a aprendizagem, bem como entre o 
educando e educador, não podem ser hierárquicas, de dominação ou 
de subordinação. Elas devem ser pautadas pelo esforço de 
mediação. O trabalho do educador, operado no plano do mediato, é 
trazer o educando para esse plano, uma vez que ele, quase sempre, 
encontra-se no plano do imediato. O educando, ao contrário,deve 
tentar trazer o professor para o pólo que ele ocupa na relação. Nessa 
tensão entre forças opostas, na qual os conflitos podem ser velados 
ou explícitos, é que se processa a mediação (ALMEIDA et alli, 2006, 
p.06). 

 

Pelo visto, não é difícil constatar as dificuldades que cercam a discussão 

sobre o que significam mediação e mediação pedagógica. Podemos considerar, 

entretanto, que a mediação pedagógica, numa situação de ensino e aprendizagem 

na modalidade de EaD, pode ser propiciada pelos textos didáticos, que representam 

o papel do professor nessa situação específica.  

A mediação pedagógica se dá não entre o professor e o conhecimento, mas 

entre o professor e o estudante em busca do conhecimento. É, pois, importante 

pensar nas características de um texto que venha cumprir o papel de mediar com os 

alunos, numa relação dialética e dialógica, numa situação de ensino e 

aprendizagem. 
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1.5.1 Os textos didáticos escritos para a educação a distância e a mediação 

pedagógica 

 

A mediação pedagógica, ao que tudo parece indicar, apresenta-se como 

indispensável a todo e qualquer processo educacional, em espaços escolares e 

não escolares, de forma presencial ou na modalidade de Educação a Distância. 

Entretanto, nesta modalidade, por suas características, passa a ter uma especial 

importância, visto que parece haver um entendimento – verdadeiro senso comum 

– de que a mediação pedagógica se constitui como elemento essencial do 

processo de ensinar e aprender, quando se dá de forma presencial, enquanto que 

sua ocorrência na modalidade de EaD, parece um desafio quase impossível de ser 

vencido. 

Börje Holmberg (1980), um dos mais reconhecidos teóricos e pioneiro da 

EaD, citado por  Popa-Lisseanu (1988) Aretio (1996, 2001), Fainholc (1999), Belloni 

(1999) e Fiorentini (2003), é autor de um postulado dessa modalidade denominado 

“Teoria da Interação e Comunicação”. Esse autor identifica a EaD como um tipo de 

“conversação didática orientada”14  que se encontra  baseada em sete postulados: 

 

O sentimento de que existe uma relação pessoal entre os estudantes 
e os professores promove o prazer no estudo e a motivação do 
estudante. 

- Este sentimento pode fomentar-se mediante um material 
autoformativo bem desenvolvido e uma adequada comunicação de 
dupla via. 

- O prazer intelectual e a motivação para o estudo favorecem o 
cumprimento dos objetivos da aprendizagem e o uso de métodos e 
procedimentos apropriados. 

                                                 
14 Aretio (1996, 2001) e Fainholc (1999) traduziram para o espanhol a teoria de Börge Holmberg, 
pioneiro da educação a distância, professor da FernUniversität (Alemanha), como “conversación 
didáctica guiada”. No Brasil, a expressão tem sido sistematicamente traduzida como “conversação 
didática guiada”. Neste trabalho, fizemos a opção por adotar a expressão “conversação didática 
orientada’, conforme tradução de Belloni (1999), por entendermos ser a que mais se aproxima do que 
está posto nos seus postulados. Afirma essa autora que Holmberg se posiciona contra os ‘pacotes 
instrucionais’ porque tendem a tornar os cursos ‘autocráticos’, privando os estudantes de seu próprio 
senso crítico; considera os contatos pessoais da maior importância e diz que esse tipo de 
conversação reforça a motivação e cria empatia com os estudantes. Nesse contexto, pensamos que 
a expressão “conversação didática orientada’ condiz mais adequadamente do que se falar em guiar e 
dirigir. 
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- A atmosfera, a linguagem e as convenções de uma conversação 
amistosa favorecem sentimentos de relação pessoal conforme o 
primeiro postulado. 

- As mensagens enviadas e recebidas em forma de diálogo são 
comparativamente mais fáceis de compreender e memorizar. 

- O conceito de conversação pode ser facilmente identificado com 
bons resultados através dos meios de que dispõe a educação a 
distância. 

- O planejamento e a orientação do trabalho, desenvolvidos pelo 
estudante ou pela instituição, são necessários para o estudo 
organizado, caracterizado por objetivos explícitos e implícitos 
(HOLMBERG, 1980, p.47). 

 

A formulação de Holmberg, datada da década de 1980, quando ainda não 

havia a disseminação do uso da Internet, deve ter tido como base os textos 

impressos e parece contemplar, em grande medida, as discussões mais atuais 

acerca da mediação pedagógica e a necessidade de sua presença nos textos 

escritos especificamente para essa modalidade de educação. 

Para falar da mediação pedagógica nos textos escritos é importante avocar 

Gutierrez e Prieto (1994) quando enfatizam que 

 

Nos sistemas de educação a distância, a mediação pedagógica 
acontece por meio dos textos e outros materiais postos à disposição 
do estudante. Isso supõe que os mesmos sejam pedagogicamente 
diferentes dos materiais utilizados na educação presencial 
(GUTIERREZ e PRIETO, 1994, p.62). 

 

O texto didático escrito, na opinião da grande maioria dos especialistas em 

EaD  é, de fato, o suporte básico de qualquer curso na modalidade a distância, pois 

constitui a forma mais antiga e, ao mesmo tempo, mais presente, de facilitar a 

interação do estudante com o professor no processo de ensino e aprendizagem. 

Para Fainholc (1999, p.82), a elaboração de materiais impressos que sejam 

realmente interativos é um dos maiores desafios para a educação a distância. É, 

portanto, tarefa dos que elaboram esses materiais: a) criar conteúdos significativos, 

motivantes, pertinentes e atualizados e b) prover estratégias cognitivas que 

desenvolvam no sujeito a autonomia e o fortalecimento do diálogo, através de 

diversas atividades didáticas.  
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Aretio (1996), ao tratar dos modelos teóricos de elaboração de material 

didático, traz a discussão sobre a “conversação didática orientada” anunciada por 

Holmberg (1980). Este autor considera que um curso ou disciplina para se converter 

em uma autêntica “conversação didática orientada” deve apresentar o tema a 

estudar, numa linguagem clara e coloquial com uma moderada densidade de 

informações. Deve também aconselhar e orientar o estudante sobre o que tem de 

fazer e o que deve evitar; convidar o estudante à troca de opiniões, a fazer 

perguntas, a avaliar. Diz que deve ser usado um estilo pessoal, incluindo pronomes 

pessoais e possessivos, indicando as mudanças de assuntos de forma explícita, 

utilizando tipos gráficos diferenciados.  

Fiorentini (2003), com base em Jenkins (1990), afirma que 

 

no afã de produzir bons materiais para o ensino a distância, nem 
sempre nos baseamos em pesquisas sólidas. Por isso continuamos 
convivendo com certos dogmas ou procedimentos, como um ritual, 
sem apoiá-lo em reflexões mais profundas, preservando a influência 
de um substrato condutista que costuma impregnar algumas 
propostas de elaboração de materiais didáticos (FIORENTINI, 2003, 
p.30). 

 

É possível inferir que há que se fazer um esforço para que os textos 

produzidos na modalidade de EaD tornem-se mais abertos, mais flexíveis, 

superando a tradição expositivo-descritiva e possibilitando múltiplas relações, 

conexões, redes. Os estudantes devem ter possibilidade de serem co-autores e co-

produtores, vivenciando uma condição de participação ativa, num processo 

comunicativo dialógico, bidirecional. (FIORENTINI, 2003) 

Paulo Freire, apesar de nunca ter escrito especificamente para processos 

educativos na modalidade de EaD,  nos premia com lições importantes sobre o 

ensinar e o aprender, que podem ser consideradas importantes para os autores dos 

textos didáticos escritos para a modalidade em questão. O autor reconhece que “um 

dos sérios problemas que temos é como trabalhar a linguagem oral ou escrita 

associada ou não à força da imagem, no sentido de efetivar a comunicação que se 

acha na própria compreensão ou inteligência do mundo” (FREIRE, 1998, p.133). 
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Não é difícil depreender a complexidade que envolve o ato de escrever um 

texto em que as 

 

dimensões pedagógicas relacionadas aos desafios da mediação 
tecnológica no que se refere à concepção e elaboração de textos 
escolares escritos considerando os espaços de relações complexas, 
geradores de um entramado de enunciações sobre a ciência, a 
didática, o ensino, a aprendizagem, a sociedade, uma verdadeira 
rede da qual emergem comunicação e saber, marcas de valor, ação 
participação social dos professores e dos estudantes. (FIORENTINI, 
2003, p.15). 

 

Fica claro, após ouvir esses autores, que a mediação pedagógica, ao que 

tudo parece indicar, somente poderá ocorrer quando o professor-autor conseguir 

captar na alma de seus estudantes, suas idiossincrasias, suas histórias, desvelando 

a compreensão dos conteúdos, ou seja, quando professores autores e estudantes 

conseguirem se apropriar dos conteúdos para que se estabeleça uma verdadeira 

comunicação, um verdadeiro diálogo, uma verdadeira mediação pedagógica. 

Com base nos pressupostos acima, é possível afirmar que parece não ser 

válida a teoria da industrialização postulada pelo autor alemão Otto Peters (ARETIO, 

1996) que se utiliza de termos como "produção de materiais em massa", 

"estandardização", "divisão do trabalho", "formas industrializadas de educação" 

quando caracteriza a educação a distância. A produção de materiais escritos com 

estas características contrasta frontalmente com as idéias que vimos trabalhando 

que ressaltam a importância de que sejam elaborados com a finalidade de atender a 

necessidades de grupos ou de cursos específicos, com os quais os responsáveis 

pela sua elaboração tenham uma extrema aproximação e conhecimento real de 

suas características. Essas ponderações tornam os TDE-EaD instrumentos 

importantes para a ocorrência de mediação pedagógica, que aqui está sendo 

considerada uma relação estabelecida entre o professor-autor e o estudante-leitor 

por meio de textos, a fim de efetivar um processo de ensino e aprendizagem, 

buscando aproximar-se de uma aula, cujas características intentamos formular a 

seguir.  
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1.6   Um novo formato de aula?  

 

Cabe ressaltar que o texto didático escrito para a educação a distância (de 

agora em diante essa expressão será abreviada para TDE-EaD) deve cumprir, em 

grande medida, o papel de uma aula. No intuito de melhor elaborar um conceito de 

aula, é importante ouvir a voz privilegiada de Marcuschi que chama a atenção para o 

fato de que  

 

É importante ter claro que aula é uma categoria vaga e 
seguidamente usada sem se considerar seus modos de realização 
ou enquadres sócio-cognitivos. Basta observar a variedade de 
eventos que denominamos aula nos diversos níveis de ensino com 
configuração muito distinta. [...] temos uma variação de ambientes, 
meios, canais, interesses, níveis de formação, graus de formalidade, 
variedade de interação dialogada, e de relação entre os 
participantes. Uma tal riqueza não permite uma visão simplista e 
linear como se houvesse um gênero textual “aula” homogêneo e bem 
delineado (MARCUSCHI, 2005, p.49). 

 

Sobre a questão, o autor acima citado escreve sobre o gênero “aula 

expositiva universitária”, esclarecendo inicialmente que “os gêneros são formas de 

ações linguísticas para atingir propósitos comunicativos bastante específicos” (Ibid., 

p.48). O autor define quatro formatos de aula incluídos no núcleo genérico de aulas 

expositivas universitárias: ortodoxa, socrática, caleidoscópica e desfocada. Pela 

importância que se vem dando neste trabalho às possíveis relações que possam ser 

estabelecidas entre o TDE-EaD e uma aula presencial, seria desejável conhecer o 

que o autor em tela consegue, mesmo de forma por ele considerada, provisória, os 

propósitos e funcionalidade desses quatro formatos de aula, sistematizados no 

quadro abaixo:  
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Quadro 1: Perguntas e Respostas Formatos de Aulas 

FORMATO PROFESSOR ALUNO CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONAIS 

PERGUNTA 

� 

RESPOSTA As perguntas do professor são pontuais 
e conceituais ou retóricas: as respostas 
dos alunos nem sempre são 
consideradas na condução da aula, pois 
em geral o aluno não sabe responder a 
esse tipo de pergunta. Ortodoxa 

RESPOSTA PERGUNTA 

 

As perguntas dos alunos são raras e em 
geral de esclarecimento conceitual ou 
repetição do dito e as respostas do 
professor só ocorrem em caso de a 
pergunta ter relação com o tópico e são 
breves. 

PERGUNTA 

� 

RESPOSTA 

 

As perguntas do professor são 
sistemáticas e instigantes, levando o 
aluno a ter que se expressar sobre o 
tópico com vistas ao impulso inicial para 
debate. As respostas do aluno são 
tomadas como ponto de partida dos 
esclarecimentos. 

Socrática RESPOSTA PERGUNTA 

 

As perguntas do aluno são levadas a 
sério e servem para refazer o tópico ou 
reforçar o tema e às vezes são 
redistribuídas a outros alunos. As 
respostas do professor são sempre em 
formato conceitual e têm caráter 
sistemático de desenvolver o tópico. 

 

PERGUNTA 

� 

 

RESPOSTA As perguntas do professor são aqui 
mais raras e quando ocorrem servem 
para verificar conhecimentos pontuais e 
as respostas dos alunos servem de 
estímulo para uma derivação. 

Caleidoscópica 
RESPOSTA PERGUNTA 

 

As perguntas dos alunos nem sempre 
são ligadas ao tópico e podem ter caráter 
desviante; já as respostas do professor 
são uma aceitação da sugestão para 
entrar em novo aspecto do tópico ou 
introduzir uma nova faceta do abordado. 

PERGUNTA 

� 

 

RESPOSTA Neste formato são raras as perguntas do 
professor, pois ele não se orienta por 
algum tema de maneira sistemática. Já as 
respostas dos alunos surgem como 
sugestão de tópico novo ou 
complementar, ocorrendo muitas vezes 
discussão entre os alunos Desfocada 

 
RESPOSTA PERGUNTA 

 

As perguntas dos alunos são pouco 
freqüentes neste formato e em geral 
vagas e desviantes. As respostas do 
professor não levam adiante o tópico que 
vinha tratando, mas são uma aceitação 
de tópico novo ou paralelo. Se os alunos 
forem muito ativos, neste formato eles 
conduzem a aula.  

Fonte: Marcuschi (2005, p.65). 
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Numa tentativa de aproximar os TDE-EaD de um dos formatos de aulas 

expositivas universitárias, é possível afirmar que eles devem se aproximar de uma 

aula socrática, conforme as características apresentadas no quadro acima.  

É possível afirmar que, assim como nesse formato de aula, os textos devem 

caracterizar-se por conter implicitamente uma situação de interação dialógica. Não 

se pode deixar de considerar, entretanto, que, dada a natureza da situação 

analisada, devemos ficar atentos para o fato de que o autor realizou o estudo acima 

num contexto presencial, enquanto que na situação aqui analisada essa aula é 

expressa nos TDE-EaD nos quais o professor-autor ministra uma aula virtual.  

Conforme o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o termo virtual 

significa “equivalente a outro, e capaz de fazer as vezes desse outro”; “existente 

apenas em potência ou como faculdade, não como realidade ou com efeito real.”    

Levy (1996) traz uma concepção filosófica desse termo que contraria o 

significado dicionarizado: o virtual, para o autor, não se opõe ao real, mas ao atual; 

ou seja, é considerado virtual tudo aquilo que tem potencialidade para se 

concretizar, constituindo uma dimensão da realidade. Para o autor, trata-se o virtual 

de um modo de ser “fecundo e poderoso” que perfura poços de sentido e abre 

possibilidades para processos de criação. O virtual possui existência definida, 

própria, não podendo ser confundido com algo imaginário. O autor ao considerar a 

leitura a atualização do texto afirma, de forma metafórica, que  

 

Ao mesmo tempo que o rasgamos pela leitura ou pela escuta, 
amarrotamos o texto. Dobramo-lo sobre si mesmo. Relacionamos 
uma à outra as passagens que se correspondem. Os membros 
esparsos, expostos, dispersos na superfície das páginas ou na 
linearidade do discurso, costuramo-los juntos: ler um texto é 
reencontrar os gestos têxteis que lhe deram seu nome (LEVY, 1996, 
p.35). 

 

Entendemos, pois, que uma aula presencial em que professor e estudante 

encontram-se no mesmo espaço, pode também se concretizar na leitura de um TDE-

EaD, que constitui uma aula virtual.  

Podemos, portanto, denominar um TDE-EaD de “aula mediacional virtual”, 

devido ao fato de ser uma aula possível de ser realizada de uma forma similar a uma 
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aula presencial, sendo capaz de, mutatis mutandis, cumprir papel semelhante, numa 

situação de ensino e aprendizagem, em que a presença de mediação pedagógica é 

imprescindível. 

A partir do exposto, propomos, à luz da classificação de Marcuschi, um novo 

formato de aula: a “aula mediacional virtual”, conforme o quadro abaixo apresentado 

que dá uma visão, certamente ainda inicial, das características funcionais e dos 

propósitos das perguntas e respostas que devem constar desses textos.  

 

Quadro 2: Aula Mediacional Virtual 

Formato Prof Aluno Características funcionais 
PERGUNTA 

� 

RESPOSTA As perguntas do professor-autor, visando um 
impulso inicial para o debate e o seu desenrolar, 
são sistemáticas e instigantes, podendo levar o 
estudante-leitor a se expressar, para si mesmo, 
para o seu tutor ou para o seu grupo de estudo, 
sobre o tópico. As presumíveis respostas do 
estudante-leitor são tomadas pelo professor-
autor como ponto de partida e antecipadoras dos 
esclarecimentos.  

MEDIACIONAL 

VIRTUAL 

RESPOSTA PERGUNTA 

 

As presumíveis perguntas do estudante-leitor  
servem para que o professor-autor inicie e dê 
andamento às discussões postas no texto. As 
respostas do professor-autor são sempre em 
formato conceitual e têm caráter sistemático de 
desenvolver o tópico. 

 

 

Na “aula mediacional virtual”, por meio de TDE-EaD, o professor-autor 

elabora questões estimulantes, no início ou no decorrer do texto, cujas respostas 

são por ele presumidas e incorporadas à discussão de caráter conceitual 

demandada, aproximando-se da aula socrática preconizada por Marcuschi (2005). 

Trata-se de uma situação de ensino e aprendizagem, específica de contextos de 

educação a distância, no qual a aula presencial é substituída pelo TDE-EaD. 

Assim, como vimos, a “aula mediacional virtual” que caracteriza um novo15 

gênero, o mediacional, se concretiza nos textos, especificamente naqueles escritos 

para a educação a distância. Não prescindem, esses textos, da presença explícita 

                                                 
15 Não deve constituir surpresa a constatação de Sousa (2001), reiterada neste trabalho, acerca do 
surgimento do gênero mediacional, visto que, o fato da diversidade de gêneros já fora pensado por 
Bakhtin (2003) ao afirmar que à medida que se complexifica cada campo da atividade humana, se 
diversificam os gêneros. 
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de situações interacionais dialógicas capazes de proporcionar a ocorrência de 

mediação pedagógica, vista neste trabalho como a necessária relação professor-

autor/estudante-leitor quando envolvidos num processo de ensino e aprendizagem. 

As características desses textos já vêm sendo discutidas ao longo deste 

trabalho, cabendo agora esclarecer, no próximo capítulo, de que maneira podem 

ocorrer situações interacionais dialógicas, elemento fundamental da sua elaboração 

e ainda esclarecer o porquê de podermos afirmar que se aproximam de uma aula 

socrática. 
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CAPÍTULO II 

A DIMENSÃO INTERACIONAL DIALÓGICA: ABORDAGEM 

TEÓRICA 
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O surgimento das novas tecnologias da informação e da comunicação e sua 

utilização nos processos educacionais escolarizados ou não, tem ocupado espaços 

importantes nas discussões de fóruns especializados, assim como na mídia, e em 

outros espaços. Nesse contexto, vimos surgir uma eclosão da EaD e o reacender de 

discussões acerca de paradigmas, processos de ensino e aprendizagem,  utilização 

de tecnologias,etc.  

Neste trabalho, estamos partindo do princípio de que não podemos falar da 

melhor tecnologia, mas da mais adequada e viável para cada situação. Nesse bojo, 

vale reafirmar, defendemos a presença do texto didático escrito como sendo 

insubstituível, por constituir a referência básica de qualquer processo de ensino e 

aprendizagem, especificamente naqueles estabelecidos na modalidade de educação 

a distância. Algumas discussões vêm sendo aqui realizadas, mas nos resta ainda 

fazer uma reflexão acerca de questões que dizem respeito a interação e ao diálogo, 

como constituintes basilares dos TDE-EaD. 

 

 

2.1 Que interação, que diálogo? 

 

Interação e diálogo são termos polissêmicos, não havendo possibilidade de 

serem tratados com univocidade. Há discussões de ordem terminológica que 

envolvem questões conceituais, etimológicas, semânticas, filosóficas. 

Brayner (2007, p.2) fazendo uma reflexão sobre qual é, de fato, o estatuto 

conceitual da palavra diálogo, nos diz: “cada autor imprime à expressão uma marca 

particular, uma inflexão própria, um perfil distinto e, assim, o conceito (Diálogo) de 

quem esperamos a construção de consensos intersubjetivos e partilhados, não é ele 

mesmo consensual!”  

Muito embora não tenhamos a pretensão de esgotar a discussão, 

intentaremos realizar uma revisão acerca desses termos, lembrando que a 

dificuldade aumenta ainda mais em função dos inúmeros cognatos como, 

interatividade, interacional, interativo, dialogal, dialógico, dialogismo, dialogicidade, 

usados às vezes indistintamente, e outras vezes quando autorizados pelos teóricos 

que, de alguma forma, cunharam o termo.  
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2.1.1 Interação e interatividade 

 

A modalidade de EaD tem como um dos traços fundamentais o rompimento 

das barreiras espaço-temporais na realização do processo de ensino e 

aprendizagem, mas, como se trata de um contexto educacional, implica um 

processo comunicativo que não prescinde de interação entre seus atores principais. 

Essa interação pode se dar em situações face a face, nos momentos presenciais ou 

a distância. O conceito de presencialidade tem sido objeto de discussões, com o 

surgimento da possibilidade da realização de encontros face a face por meio de 

softwares que aliam som e imagem, de forma síncrona.  

Em vista dessas novas situações, que a cada dia se complexificam, surgiu a 

necessidade de discutirmos termos como interação e interatividade, já que os textos 

escritos também exigem uma reciprocidade autor-leitor-texto, não devendo, pois, 

serem  tratados sem considerá-los no conjunto da problemática acerca da EaD.    

Interação diz respeito à ação recíproca, influência mútua, sendo o termo 

utilizado pelas ciências da natureza, pelas ciências humanas e sociais, pelas 

ciências da informação, entre outras. Já o termo interatividade vem sendo usado 

com uma conotação específica, a partir das últimas três décadas do século passado, 

com o surgimento das tecnologias da comunicação e da informação. Silva (2006) faz 

um detalhado exame sobre essa questão e vem produzindo uma discussão sobre o 

tema, que presumimos ser uma das mais importantes, dentre as que circulam nos 

meio acadêmicos, pela riqueza de detalhes, pela abrangência e profundidade 

teórica. O autor discute não somente a diferença vocabular, mas as novas formas de 

comunicação advindas do surgimento das tecnologias digitais.  

O conceito de interatividade sofreu um processo de banalização e tem uma 

utilização tão elástica que chega a perder a precisão do sentido, o que provocou o 

surgimento da indústria da interatividade, que vende tecnologias, mídias, notícias. 

Ao se considerar a interatividade apenas como argumento de venda, perde-se uma 

excelente oportunidade de discutir sobre a complexidade e a riqueza dessa nova 

modalidade comunicacional. A interatividade fundamenta-se em três binômios que 

são interdependentes, se combinam, dialogam: participação-intervenção, 

bidirecionalidade-hibridação e permutabilidade-potencialidade (SILVA, 2006).  
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Esses fundamentos são assim sintetizados:  

 

O emissor pressupõe a participação-intervenção do receptor: 
participar é muito mais do que responder "sim" ou "não", é 
muito mais que escolher uma opção dada; participar é 
modificar, é interferir na mensagem. 

Comunicar pressupõe recursão da emissão e recepção: a 
comunicação é produção conjunta da emissão e da recepção; 
o emissor é receptor em potencial e o receptor é emissor em 
potencial os dois pólos codificam e decodificam. 

O emissor disponibiliza a possibilidade de múltiplas redes 
articulatórias: não propõe uma mensagem fechada, ao 
contrário, oferece informações em redes de conexões 
permitindo ao receptor ampla liberdade de associações, de 
significações (SILVA, 2006, p.158). 

  

O referido autor afirma que o termo interação tornou-se tão vasto que não 

mais comporta acepções contidas na interatividade. Discorda de que o uso do termo 

se restrinja à relação pessoa humana-máquina, e afirma que o termo interatividade 

especifica um tipo singular de interação apontando para um novo paradigma da 

comunicação no qual o papel dos pólos emissor-receptor é ressignificado. O 

receptor passa a ser um elemento que participa e interfere na mensagem que é 

emitida de forma aberta. Assim, emissor e receptor passam a ser, ambos, 

codificadores e decodificadores, e tanto um quanto outro realizam emissão e 

recepção de mensagens. 

Belloni (1999), problematizando também o conceito de interatividade, 

assevera que 

 

É fundamental esclarecer com precisão a diferença entre o 
conceito sociológico de interação – ação recíproca entre dois 
ou mais atores onde ocorre intersubjetividade, isto é, o 
encontro de dois sujeitos – que pode ser direta ou indireta 
(mediatizada por algum veículo técnico de comunicação, por 
exemplo, carta ou telefone); e a interatividade, termo que vem 
sendo usado indistintamente com dois significados diferentes 
em geral confundidos: de um lado a potencialidade técnica 
oferecida por determinado meio (por exemplo CD-ROMS de 
consulta, hipertextos em geral, ou jogos informatizados) e, de 
outro, a atividade humana, do usuário, de agir sobre a 
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máquina, e de receber em troca uma retroação da máquina 
sobre ele (BELLONI, 1999, p. 58).   

 

Essa abordagem discute a utilização do termo interatividade constatando a 

existência de atividades que utilizam o computador para diferentes fins, mas, sempre 

no sentido de destacar a característica técnica, ou seja, a possibilidade de o ser 

humano interagir com uma máquina. Amplia o conceito de interação ao considerar 

que ela ocorre em situações comunicativas diretas, por meio de veículos que 

permitem intersubjetividade de retorno imediato, de forma síncrona, como o telefone 

e os softwares que transmitem voz e vídeo (Skype, MSN Menseger, Gtalk, etc.); 

assim como ocorre também de forma assíncrona, como, por exemplo, a carta e, por 

extensão, pelos textos didáticos, especialmente aqueles elaborados para a EaD. 

Para a compreensão do conceito de interação é necessário articular 

concepções provenientes da antropologia e da psico-sociologia, respeitando a 

diversidade, a subjetividade e a identidade do estudante; enquanto que, para que se 

possa compreender a interatividade há que se prestar atenção nos avanços 

tecnológicos, no que diz respeito aos desenhos didáticos com a finalidade de 

possibilitar uma navegação e uma leitura compreensivas dos conhecimentos 

propostos pelas tecnologias da informação e da comunicação. Assim, a interação 

acentua o social e o cultural enquanto que a interatividade aponta para o 

pedagógico; ambas podem acontecer de forma síncrona (como o chat e a vídeo 

conferência) ou de forma assíncrona (como os fóruns de discussão e o correio 

eletrônico) (FAINHOLC, 1999). 

A autora afirma que o conceito de interatividade em EaD alimenta-se de três 

fontes. A primeira diz respeito à elaboração de materiais, devendo haver uma 

preocupação com textos didaticamente processados; a segunda, trata da presença 

de tutores que têm a função de motivar e ajudar o estudante a fortalecer sua 

autoaprendizagem e a terceira se relaciona a um trabalho didático que possibilite ao 

estudante realizá-lo de forma pessoal e em equipe, de forma presencial ou a 

distância. Para isso, a autora sugere que na EaD devem ser incluídas vias diferentes 

para provocar a interatividade, inclusive o texto didático impresso, que deve ser 

elaborado utilizando um estilo pessoal de tratamento, uma estruturação lógica dos 

conteúdos e uma coerente apresentação didática, provendo assim uma 

comunicação de dupla via, que identifica a “conversação didática orientada”, método 
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de processamento didático preconizado por Holmberg (1994), já comentado no 

primeiro capítulo deste trabalho. 

Não havendo, pois, um consenso sobre a utilização dos termos em 

discussão – interação e interatividade – foi feita uma opção, neste trabalho, que tem 

como escopo um olhar sobre os TDE-EaD, pela utilização do termo interação, mais 

precisamente, interação verbal, já que se trata da comunicação entre dois 

interactantes, o professor-autor e o estudante-leitor, por meio de um texto escrito. 

Para isso, contamos com o respaldo de Maingueneau (1997, p.61) que afirma que 

se pode falar em “dimensão interacional de qualquer enunciação, mesmo que ela 

seja escrita”. Trata-se de um conceito abrangente16 e que, por isso mesmo, pode 

resguardar a complexidade de sentidos de um texto que, em grande medida, deve 

prover a necessária comunicação entre professor-autor e estudante-leitor.  

 

 

2.2 O diálogo em contextos de educação a distância  

 

Ao tentarmos, neste trabalho, identificar princípios básicos da concepção e 

elaboração dos TDE-EaD vimos, no decorrer de todo o processo, principalmente 

quando da realização de leituras sobre o tema, repetidas alusões sobre a 

necessidade de que sejam envolventes, interacionais e dialógicos. Marcuschi 

contribui para um melhor entendimento da questão, assim se expressando 

 

Interatividade e diálogo não são sinônimos e se manifestam de 
forma diferenciada. É possível ser interativo sem dialogar, mas 
não o contrário. A interatividade é um fenômeno constitutivo e 
irredutível das relações interpessoais, ao passo que o diálogo é 
uma das muitas estratégias de efetivar a interação 
(MARCUSCHI, 2005, p.46). 

  

Em se tratando, entretanto, de TDE-EaD, acreditamos que, por sua natureza 

eminentemente verbal e pelo caráter de aula que caracterizam o quefazer que lhe é 

                                                 
16 Isso não significa que desconheçamos a vastíssima discussão acerca do conceito de interatividade 
realizada por autores reconhecidos pela riqueza teórica de seus trabalhos como Silva (2006), Litto e 
Formiga (2008), Fiorentini e Moraes (2003), Primo e Cassol (1999), entre outros. 
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próprio, há que se proverem estratégias que o tornem interacional e também 

dialógico.   

Mais ainda do que o termo interação, o termo diálogo tem uma história 

marcada pela polissemia e vem sendo usado desde a antiguidade grega, 

perpassando pensamentos filosóficos de várias vertentes. Na contemporaneidade, 

encontramos, na literatura, discussões sobre o diálogo nas vozes de importantes 

pensadores17. Resta-nos esclarecer de que diálogo intencionamos falar, neste 

trabalho. 

 

 

2.2.1 A perspectiva dialógica em Aretio, Gutierrez e Prieto e Soletic. 

 

A concepção de diálogo, especialmente em contextos de EaD, pode ser 

encontrada na proposta teórica de Aretio (2001) por ele denominada integradora ou 

do diálogo didático mediado, cujos aportes teóricos podem ser cotejados com a 

proposta apresentada por Gutierrez e Prieto (1994) e Soletic (2001) 18. 

 

 

                                                 
17Em nosso país, o conceito de diálogo vem sendo discutido sistematicamente por autores das várias 
ciências humanas e sociais, destacadamente no campo da educação. Nessa esfera de debate, 
sobressaem trabalhos de autores que merecem ser sublinhados por conseguirem sintetizar 
pensamentos tão diversos, como profundos: Brayner (2007), que discute o conceito à luz de 
interlocutores como Hannah Arendt, Habermas, Martin Buber, Paulo Freire; Pesce (2007), que 
discute também sob a ótica de Habermas e Paulo Freire, além de trazer a importante contribuição de 
Bakhtin; Melo Neto (2006) e Amaral (2002), que fazem uma importante reflexão sobre o diálogo em 
Paulo Freire. 
 
18 Lorenzo Garcia Aretio é professor da Universidade Nacional de Educação a Distância da Espanha 
– UNED e titular da Cátedra da UNESCO em Educacão a Distância e pesquisador de longa data, 
possuidor de vasta produção sobre essa modalidade de educação. 
Francisco Gutierrez é consultor em educação e comunicação e faz parte do Conselho Internacional 
de  Assessores do Instituto Paulo Freire. Este Instituto é associação civil, sem fins lucrativos, 
constituída  uma  rede internacional de  pessoas e instituições distribuídas em mais de 90 países em 
todos os continentes, com o objetivo principal de dar continuidade e reinventar o legado de Paulo 
Freire. Daniel Prieto é titular da e  membro da Escola Latino-Americana de Comunicação da Cátedra 
Unesco/Universidade Metodista de São Paulo. 
Ángeles Soletic é professora de História pela Universidade de Buenos Aires e  coordenadora-geral de 
conteúdos do Portal EducaRed (Argentina) - portal educativo dirigido a professores e alunos do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio da rede pública e a outras instituições educativas. 
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2.2.1.1 O diálogo didático mediado de Aretio 

 

Aretio (2001) apresenta uma proposta teórica integradora ou do diálogo 

didático mediado, resultante de estudos realizados sobre de teorias anteriormente 

conhecidas acerca da EaD, no intuito de esclarecer relações entre aportes teóricos e 

práticos. A partir do quadro abaixo apresentado pelo autor, podemos visualizar, de 

forma resumida, os tipos de diálogo em educação a distância. 

 

Quadro 3: Tipos de diálogo em educação a distância 

REAL 

TIPOS 

SÍNCRONO ASSÍNCRONO 

VIRTUAL 

PRESENCIAL Individual e grupal X X 

A DISTÂNCIA 
Telefone, chat 

e videoconferência 

Correio postal e 

eletrônico, listas de 

distribuição, WWW... 

Material impresso, 

Material audiovisual, 

Material informático, 

WWW... 

(ARETIO, 2001, P. 109) 

 

O autor elaborou o quadro acima para demonstrar que o diálogo didático 

pode ser realizado em diversas modalidades, em função da intermediação, do tempo 

e do canal utilizado. 

Com relação à intermediação afirma que pode ser: a) presencial, quando a 

interação é face a face, síncrona e real; b) não presencial, quando não se dá de 

forma direta, mas através de algum material ou canal de comunicação.  

Em função do tempo, o diálogo pode ser a) síncrono, quando tem lugar em 

tempo real e b) assíncrono, quando a emissão da mensagem e a recepção e 

possível nova resposta não se produzem de forma simultânea.  

Já em relação ao canal utilizado, o diálogo pode ser: a) real, quando é 

produzido objetivamente mediante um canal de comunicação (presencial ou via 

postal, via telefone, por videoconferência); b) simulado, quando há um diálogo 
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virtual entre o autor do material (impresso, audiovisual ou informático) e o usuário, 

no caso o estudante que interage com o material. 

O autor afirma que “esse diálogo ou interação entre aquele que ensina e 

aquele que aprende se converte, obviamente, no elemento central de qualquer 

processo de ensino-aprendizagem (ARETIO, 2001, p.108). Declara ainda que para a 

formulação teórica do que denominou diálogo didático mediado, ou seja, o diálogo 

estabelecido para ensinar e aprender, contou com a contribuição dos aportes 

teóricos da conversação didática orientada de Holmberg19. Entendemos, pois, que 

em se tratando de um texto escrito, na maioria das vezes impressos, a relação é de 

natureza diferente daquelas que se estabelecem de forma síncrona (presencial ou 

por meio de telefone, chat e videoconferencia) ou assíncrona (correio postal ou 

eletrônico). No caso dos TDE-EaD, podemos dizer, com base nas modalidades 

propostas acima, que podem ser caracterizados como possibilitadores de um 

diálogo interativo não presencial, assíncrono e virtual.  

 

 

2.2.1.2 A relação dialógica em Gutierrez e Prieto 

 

A interação dialógica no texto, especificamente naquele escrito para EaD, 

trata-se de um diálogo do professor-autor com o estudante-leitor nos moldes 

propostos por Gutierrez e Prieto (1994) que, ao discutirem sobre as estratégias de 

linguagem a serem utilizadas nos textos elaborados para a EaD, consideram a 

relação dialógica como ponto fundamental. Dizem que nessa modalidade de 

educação o texto deve conseguir essa relação, apontando as seguintes 

possibilidades:  

 

- o autor dialoga com seus interlocutores, fala-lhes e escuta-os, 
levando em conta o que poderiam responder às suas 
propostas; 

                                                 
19 Os postulados da conversação didática orientada de Holmberg foram apresentados no primeiro 
capitulo deste trabalho. 
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- o texto é suficientemente rico a fim de que o estudante 
mantenha com ele uma relação dialógica, capaz de levar em 
conta suas informações, conhecimentos e experiências; 

- o texto favorece o diálogo com outros estudantes, porque a 
educação a distância não significa, de jeito nenhum, isolamento 
dos que participam do processo;  

- o texto favorece o diálogo com o contexto, a fim de orientar o 
estudante para o intercambio de conhecimentos e experiências 
pessoais com pessoas de sua comunidade;  

- o texto favorece o diálogo do estudante consigo mesmo; 

- tudo isso leva a um maior envolvimento do estudante com o 
tema tratado (GUTIERREZ E PRIETO, 1994, p. 73) 

 

Os autores reconhecem que a interlocução é possibilitada pela linguagem 

que, como instrumento de comunicação pode ser adaptada aos mais diferentes 

propósitos.  

Paulo Freire deixa perpassar, em grande parte de sua importante obra, a 

preocupação com uma educação problematizadora, que deve vir de encontro a um 

discurso bancário e que, por sua natureza, não abre possibilidades para uma 

interação entre o professor e o estudante. Para o autor, se faz necessário um 

rompimento da passividade do estudante e, para isso, a utilização de perguntas tem 

papel relevante. Assim, 

 

A curiosidade do estudante às vezes pode abalar a certeza do 
professor. Por isso é que, ao limitar a curiosidade do aluno, a sua 
expressividade, o professor autoritário limita a sua também. Muitas 
vezes, por outro lado, a pergunta, que o aluno, livre para fazê-la, faz 
sobre um tema, pode colocar ao professor um ângulo diferente, do 
qual lhe será possível aprofundar mais tarde uma reflexão mais 
crítica (FREIRE, 2002, p.44) 

 

Nos TDE-EaD, a interlocução deve ser utilizada para explicar, desvelar, 

relacionar. Em busca de uma relação dialógica, o autor deve saber perguntar e 

aprender a se perguntar, nascendo daí a pedagogia da pergunta (FREIRE, 2002), 

uma das mais importantes formas pedagógicas que o autor defende como legítima, 

em todos os níveis de ensino, até mesmo para a elaboração de uma tese 

acadêmica; considerando fundamental uma preocupação com o fato de que um 
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determinado tema em discussão deve concretizar-se em perguntas, que serão os 

fios condutores do trabalho.  

Assim, sugerimos que o autor de um texto didático deve: a) levar em conta 

que qualquer conteúdo pode se traduzir em perguntas; b) saber o momento 

adequado para formular uma pergunta, estabelecendo uma relação com o tema e 

com a perspectiva do estudante-leitor; c) saber que existem perguntas sem 

resposta, sem que, por isso, deixem de ser pedagógicas; d) atentar para o fato de 

que as perguntas devem fazer referência, não somente ao tema em estudo, mas 

devem olhar para diferentes enfoques. Para o desenvolvimento de uma pedagogia 

com essa visão, o autor deve fornecer várias fontes de leitura para que o estudante 

possa fazer um exercício de confrontação. Nesse contexto, a linguagem torna-se 

elemento de interlocução, dentro do discurso pedagógico, que possibilita o ato 

educativo. 

 

 

2.2.1.3 A educação dialogada de Soletic 

 

Soletic (2001), por sua vez, demonstra preocupação com a assimetria de 

tempos e espaços que caracterizam o processo de ensinar e aprender nos 

programas de EaD. Quando se trata de materiais escritos, há uma impossibilidade 

de que se estabeleça uma relação direta com o leitor, uma apreensão das suas 

dúvidas, de seu interesse, seus desejos. É imprescindível que o autor se coloque na 

perspectiva do aluno, no intuito de conseguir uma comunicação mais espontânea, a 

fim de captar seus interesses. Os programas de EaD, por meio de suas propostas, 

tentam resolver os problemas de comunicação, através da linguagem escrita, 

criando uma comunicação mais fluida denominada “educação dialogada” que pode 

ser caracterizada como uma linguagem clara, direta e expressiva que 

 

pode transmitir ao estudante a idéia de que ele é o interlocutor 
permanente do professor e que ambos participam de maneira 
conjunta da construção deste conhecimento específico. Nesse 
diálogo, o docente demonstra não perder de vista que o aluno está 
trabalhando sozinho e que necessita de orientações adicionais já que 
não pode contar com o professor que dê explicações 
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complementares ou alternativas, como ocorre no sistema presencial. 
Ao mesmo tempo, o aluno pode perceber que é o docente quem lhe 
apresenta a proposta e lhe sugere uma seqüência de ensino, 
tornando mais explícita a idéia de construção orientada dos 
conhecimentos (SOLETIC, 2001, p. 79).  

 

Ainda segundo a autora, na comunicação mediatizada, quando o texto deve 

ser o responsável pela relação entre os participantes, há que se prestar especial 

atenção ao perfil do aluno destinatário, no sentido de captar suas preocupações, 

suas dificuldades e seus interesses, no intuito de conceber uma estratégia de 

comunicação adequada.  

É possível avaliar que há um encontro de opiniões, uma conjunção de 

ideias, entre os três autores.  Os textos escritos para a EaD devem apresentar o 

diálogo didático mediado caracterizado por Aretio com base na conversação didática 

orientada de Holmberg; as possibilidades de relações dialógicas defendidas por 

Gutierrez e Prieto e a educação dialogada proposta por Soletic. Essas relações 

interacionais devem ser potencializadas em busca de um diálogo mais proveitoso 

entre professor-autor e estudante-leitor, resultantes de uma mediação pedagógica, 

aqui entendida, vale repetir, como uma relação que se estabelece entre os atores na 

busca de um profícuo processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

2.3  A perspectiva dialógica em Bakhtin e Freire  

 

Não seria prudente concluir uma discussão acerca da dimensão interacional 

dialógica em textos didáticos verbais escritos, sem considerar a contribuição de 

Mikhail Bakhtin e Paulo Freire, por serem nomes que fazem parte de toda e qualquer 

discussão onde estejam sendo discutidos conceitos em torno do tema aqui em 

estudo. Assim, por questão de “bom-senso teórico”, (feliz expressão utilizada por 

Marcuschi) intentamos buscar, nesses autores e importantes pensadores, o primeiro 

da linguagem e o segundo da educação, elementos que possam contribuir com a 

discussão que realizamos.  Vale ressaltar que, mesmo entendendo, de antemão, 

que os dados teóricos dos citados autores são de ordem da macroanálise, formam 
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um corpo conceitual, mas não fundamentos de ordem analítica, que é o caso deste 

trabalho. Não haveríamos deixar de conhecer, pelo menos de forma geral, alguns 

dos seus contributos teóricos, pelo menos os que dizem respeito, mais de perto, a 

este trabalho. 

 

  

2.3.1 A dialogia em Bakhtin  

 

Mikhail Bakhtin (1895-1975) produziu uma obra seminal que vem sendo 

marcada por um sem número de interpretações, em função, certamente da 

abrangência e da complexidade dos temas sobre os quais pensou, escreveu, 

reescreveu. Entendemos, a partir de leituras de especialistas em Bakhtin e no 

próprio autor que o conceito de diálogo, para falar do que agora nos incita, é um dos 

mais polêmicos de sua obra, principalmente quando o pensador assim se expressa: 

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: 
interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem 
participa inteiro e toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a 
alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na 
palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no 
simpósio universal (BAKHTIN, 2003, p.348) 

 

Assim, o diálogo para Bakhtin significa o “simpósio universal” não devendo 

ser confundido com as conversas face a face e nem com o estudo de forma 

composicional. O próprio autor, entretanto, em outro momento da sua obra, 

considera o diálogo como a forma clássica da comunicação, definindo-o como 

alternância entre sujeitos falantes. A alternância dos sujeitos no diálogo real, em que 

se alternam as enunciações entre os parceiros, de forma simples e evidente, 

denominam-se réplicas. “Cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja, 

possui uma conclusibilidade específica ao exprimir certa posição do falante que 

suscita resposta, em relação à qual se pode assumir uma posição responsiva”. 

(BAKHTIN, 2003, p. 275) 
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Marchezan (2006), ao comentar o trecho acima, afirma que Bakhtin utiliza 

uma terminologia nada complicada, até popular, que explica o diálogo como 

alternância entre enunciados, ou seja, entre sujeitos falantes, entre diferentes 

posicionamentos, fazendo reviver e ativando o reconhecimento da reciprocidade 

entre o eu e o outro. Isso se faz presente em cada réplica, em cada enunciado, que 

compreende o verdadeiro diálogo, o diálogo “real”, concreto.  

Tendo como respaldo a interpretação da autora acima, não foi difícil 

encontrar na obra de Bakhtin, mesmo considerando a complexidade do seu 

pensamento, uma fala que apóia, de alguma maneira, o diálogo que intentamos 

compreender.  

 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão 
uma das formas é verdade que das mais importantes, da interação 
verbal. Mas pode-se compreender a palavra ‘diálogo’ num sentido 
amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de 
pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de 
qualquer tipo que seja. O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui 
igualmente um elemento da comunicação verbal. Ele é objeto de 
discussões ativas sob a forma de diálogo e, além disso, é feito para 
ser apreendido de maneira ativa, para ser estudado a fundo, 
comentado e criticado [...] (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2004, p.123). 

  

Ao afirmar que o diálogo é sempre um evento comunicativo entre pessoas e 

que o livro é um ato de fala impresso, Bakhtin nos permite inferir que os TDE-EaD, 

especificamente na forma impressa, constituem um elemento de comunicação 

verbal. 

Para isso, devem ser elaborados de forma que relações interativas 

dialógicas se façam presentes por meio de estratégias que venham a ser utilizadas 

pelo professor-autor e estudante-leitor, interactantes do processo de ensino e 

aprendizagem que ali deve se estabelecer. A aula mediacional virtual parece 

contemplar, em grande medida, a ideia de que o professor-autor dialoga com o 

estudante-leitor, falando e escutando as possíveis respostas que permitem dar 

continuação ao diálogo, no intuito de uma elaboração conceitual mais pertinente.   

Complementando o exposto, importa saber que o enunciador, durante a 

atividade interacional, busca convencer o leitor de algo, enquanto o leitor procura 

interpretar aquilo que lhe é proposto, decidindo se aceita ou não aquilo que lê. 
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Concretiza-se uma relação de comunicação entre autor e leitor que visa à 

construção do sentido textual por meio da interação, da dialogicidade (ANDRADE, 

2005). 

Merece ainda ser comentado o conceito bakhtiniano de compreensão como 

forma de diálogo. Trata-se de um processo que também diz respeito aos TDE-EaD, 

objeto central deste trabalho. Para que haja compreensão o estudante-leitor traz 

para a leitura seus conhecimentos prévios estabelecendo uma relação dialógica com 

o texto, produzindo o que Bakhtin denomina compreensão responsiva ativa. Para o 

autor 

 

Toda compreensão plena real é ativamente responsiva e não é 
senão uma fase inicial preparatória da resposta (seja qual for a forma 
em que ela se dê). O próprio falante está determinado precisamente 
a essa compreensão ativamente responsiva: ele não espera uma 
compreensão passiva, por assim dizer, que apenas duble o seu 
pensamento em voz alheia, mas uma resposta, uma concordância, 
uma participação, uma objeção, uma execução, etc. [...] Cada 
enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de 
outros enunciados (BAKHTIN, 2003, p.272) 

 

Lembra-nos Bakhtin (2003, p.272) que a discussão sobre compreensão ativa 

responsiva “refere-se igualmente, mutatis mutandis, ao discurso escrito e ao lido”. 

Assim, em se tratando de textos didáticos escritos, pertencentes aos gêneros 

secundários, a compreensão, que é também uma forma de diálogo se dá como uma 

forma de opor à palavra do locutor uma contrapalavra que, por não provocar uma 

resposta imediata, constitui uma responsividade de efeito retardado. O falante, ou 

seja, o professor-autor termina o seu enunciado para passar a palavra ao outro, o 

estudante-leitor ou dar lugar à sua compreensão ativamente responsiva.  

 

  

2.3.2 A dimensão dialógica em Paulo Freire 

 

As reflexões sobre a ação dialógica permeiam a obra do grande pensador 

pernambucano desde os primeiros escritos na década de 1960 e têm ocupado, até 
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hoje, espaços importantes nas discussões acerca da educação em nosso e em 

outros países. Freire parte do princípio de que não há educação se não houver 

diálogo. De que diálogo fala? Fruto dos primeiros escritos, o autor se aproxima do 

diálogo buberiano, a relação eu-tu, ao entendê-lo como uma relação horizontal de A 

com B, nutrindo-se de fé, amor, humildade, esperança. 

 Freire afirma que o diálogo não se esgota na relação eu-tu, considerando o 

diálogo um encontro de homens para pronunciar o mundo, a ação e a reflexão de 

sujeitos que conquistam esse mundo para transformá-lo e humanizá-lo; a pronúncia 

do mundo funda-se, para o autor, num profundo ato de amor. “Se não amo o mundo, 

se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo”, nos diz 

Freire (2006b, p.92) em Pedagogia do Oprimido, sua obra seminal, escrita em 1968 

e publicada pela primeira vez em 1970. O diálogo implica e gera um pensar crítico 

que é a base da comunicação, reciprocidade que não pode ser rompida, elemento 

fundante da verdadeira educação. “Sem a relação comunicativa entre sujeitos 

cognoscentes em torno do objeto cognoscível desapareceria o ato cognoscitivo” 

(Freire, 2006c, p.65). Com base nesses princípios, o autor construiu sua importante 

obra sobre a educação, de base problematizadora e libertadora. As reflexões do 

autor se deram em contextos de alfabetização de adultos, em que ele trouxe para a 

discussão educacional a figura do oprimido.  

Num exato sentido, Freire é o inventor do “oprimido”, ou seja, deu ao 

oprimido o estatuto pedagógico, tornando-o sujeito de uma pedagogia essencial, 

capaz de, supostamente, libertá-lo. Os oprimidos de quem fala Freire são adultos 

que possuem uma experiência do mundo em que viviam, antes da experiência do 

diálogo libertador. A partir da experiência de uma ação dialógico-libertadora, os 

oprimidos reconhecem o porquê e o como da realidade que os oprime. Por meio 

dessa ação há um ato de adesão à práxis de transformação da realidade, entendida 

como « ação e reflexão sobre a ação », para a qual o diálogo é fundamental. 

(BRAYNER, 2007). 

Freire teorizou sobre uma pedagogia libertadora, a pedagogia do oprimido e 

construiu os postulados do que denominou educação bancária. O autor utilizou a 

metáfora de um banco onde os clientes fazem depósitos; no caso da educação, o 

educador deposita informações na mente do educando que deve apenas memorizar, 

arquivar, repetir.  
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Na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos que se 
julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda 
numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a 
absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 
alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no 
outro (FREIRE, 2006b, p.67). 

 

Em oposição à educação bancária, o autor propõe a efetivação de uma 

pedagogia problematizadora que Freire discute com maestria propondo, como forma 

de inaugurar o diálogo, fazer um levantamento do universo temático dos educandos 

ou o conjunto dos temas geradores20.  

Que aproximações poderíamos fazer entre o dialogismo freireano e a 

educação a distância, especificamente, em se tratando dos TDE-EaD? Vimos 

defendendo neste trabalho que esses textos devem ser escritos de forma que 

possibilitem uma mediação pedagógica, por meio de relações dialógicas. Vejamos o 

que Freire tem a dizer: 

 

A relação dialógica não anula, como às vezes se pensa, a 
possibilidade do ato de ensinar. Pelo contrário, ela funda este ato, 
que se completa e se sela no outro, o de aprender, e ambos só se 
tornam verdadeiramente possíveis quando o pensamento crítico, 
inquieto, do educador ou da educadora, não freia a capacidade de 
criticamente também pensar ou começar a pensar do educando 
(FREIRE, 2008, p.118) 

 

Além de fazer reflexões sobre as relações dialógicas no ato educacional, o 

autor se refere também ao diálogo pedagógico, o qual implica tanto o objeto de 

conhecimento, ou seja, o conteúdo, quanto a exposição sobre ele, feita pelo 

educador para os educandos. A problematização do próprio conhecimento em 

relação com a realidade concreta, buscando sua compreensão e transformação, 

constitui o verdadeiro diálogo. 

 Assim, pensamos que os professores-autores dos TDE-EaD, ao criarem 

estratégias em que os próprios conteúdos, assim como o modo de se dirigir ao 

                                                 
20 A riquíssima discussão que Paulo Freire faz sobre o assunto pode ser conhecida no livro 
Pedagogia do Oprimido (Paz e Terra, 2006b). 
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estudante-leitor, possibilitam-lhe um pensamento inquieto, crítico, se aproximam de 

uma desejável educação problematizadora, especialmente na modalidade de EaD.  

 

 

2.4 A aula “mediacional virtual” e a “aula socrática”: algumas aproximações 

 

A aula mediacional virtual que constitui os TDE-EaD, como vimos no capítulo 

anterior, apresenta como característica, a presença de perguntas elaboradas pelo  

professor-autor, visando a um impulso inicial para o debate e o seu desenrolar. São 

perguntas sistemáticas e instigantes, podendo levar o estudante-leitor a se 

expressar, para si mesmo, para o seu tutor ou para o seu grupo de estudo, sobre o 

tópico. As presumíveis respostas do estudante-leitor são tomadas pelo professor-

autor como ponto de partida e antecipadoras dos esclarecimentos que serão 

elaborados de forma a constituírem uma discussão conceitual do tema a ser tratado.  

Vale reiterar que a elaboração da concepção da aula mediacional virtual teve 

como pressuposto as ideias de Marcuschi (2005) acerca da natureza da interação 

em aulas expositivas universitárias. Dissemos, no capítulo anterior, que a concepção 

de aula mediacional virtual se aproxima, guardadas as diferenças, de uma aula 

socrática, que o autor assim concebe:  

 

Trata-se de um formato de aula em que o professor tem um tema, 
mas não o enuncia nem o expõe de forma direta. Usa de modo 
sistemático a estratégia da mesma pergunta a vários alunos em 
busca de respostas intuitivas. De posse das respostas elabora sua 
posição para iniciar nova rodada de perguntas. Com isto conduz o 
tópico na base de um diálogo permanente na suposição de que 
pode, ao modo maiêutico de Sócrates, arrancar do aluno o 
conhecimento inicial. A convicção do professor parece ser a de que o 
aluno sabe algo e disso se deve partir (MARCUSCHI, 2005, p. 55). 

 

A referência que o autor faz ao diálogo ao “modo maiêutico de Sócrates”21 

instigou-nos a conhecer mais de perto o método do filósofo grego, na tentativa de 

                                                 
21 No citado texto, Marcuschi indica aos interessados em saber algo mais sobre Sócrates, 
especificamente sobre o método maiêutico, a leitura do diálogo Teeteto, de Platão. No portal Domínio 
Público (www.dominiopublico.gov.br.), biblioteca virtual sob responsabilidade do MEC, encontramos 
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compreender em que medida pode ser estendido ao diálogo numa aula real, como o 

fez Marcuschi, e também a uma aula virtual, que se dá por meio de um texto escrito.  

Como já é sabido, Sócrates não deixou obras escritas, tendo seu 

pensamento “traduzido” por pensadores que foram seus contemporâneos, como 

Aristófanes; por seus discípulos, como Platão e Xenofonte e por Aristóteles, que 

nasceu quinze anos após a sua morte. Esses testemunhos apresentam divergências 

entre si que perduram até hoje, não havendo consenso na questão socrática.  

A principal fonte do pensamento filosófico de Sócrates são os diálogos de 

Platão, que escreveu e deixou registrados os pensamentos, as ideias, enfim a 

filosofia do seu mestre. Para a discussão das questões da maiêutica, recorremos 

aos escritos de Platão, que escreveu no Diálogo “Teeteto”, uma discussão sobre o 

conhecimento. Nessa obra, fica evidente que foi o próprio Sócrates quem 

caracterizou seu método como maiêutica, palavra que em grego se refere a parto, à 

arte de partejar inspirado na profissão da mãe, que era parteira. Nesse Diálogo, 

disse Sócrates a Teeteto: “E nunca ouviste falar, meu gracejador, que eu sou filho 

de uma parteira famosa e imponente, Fanerete? Sócrates, no excerto abaixo, se 

declara um parteiro (maieuseôs) de ideias. 

 

A minha arte obstétrica tem atribuições iguais às das parteiras, com a 
diferença de eu não partejar mulher, porém homens, e de 
acompanhar as almas, não os corpos, em seu trabalho de parto. 
Porém, a grande superioridade da minha arte consiste na faculdade 
de conhecer de pronto se o que a alma dos jovens está na iminência 
de conceber é alguma quimera e falsidade ou fruto legítimo e 
verdadeiro. Neste particular, sou igualzinho às parteiras: estéril em 
matéria de sabedoria, tendo grande fundo de verdade a censura que 
muitos me assacam, de só interrogar os outros, sem nunca 
apresentar opinião pessoal sobre nenhum assunto, por carecer, 
justamente, de sabedoria. E a razão é a seguinte: a divindade me 
incita a partejar os outros, porém me impede de conceber. Por isso 
mesmo, não sou sábio não havendo um só pensamento que eu 
possa apresentar como tendo sido invenção de minha alma e por ela 
dado à luz. Porém os que tratam comigo, suposto que alguns, no 
começo pareçam de todo ignorantes, com a continuação de nossa 
convivência, quantos a divindade favorece progridem 
admiravelmente, tanto no seu próprio julgamento como no de 
estranhos. O que é fora de dúvida é que nunca aprenderam nada 

                                                                                                                                                         

uma versão eletrônica deste diálogo platônico (Tradução: Carlos Alberto Nunes; créditos da 
digitalização: membros do grupo de discussão Acrópolis (Filosofia)). Homepage do grupo: 
http://br.egroups.com/group/acropolis/.   
 



87 
 

comigo; neles mesmos é que descobrem as coisas belas que põem 
no mundo, servindo, nisso tudo, eu e a divindade como parteira. 
(TEETETO) 

 

Sócrates insistia em afirmar sua ignorância na busca incessante pela 

verdade; “Só sei que nada sei” marcou seu modo de pensar. Afirmava                                                                                            

que seus interlocutores nada aprendiam com ele, pelo contrário, eles mesmos 

encontravam a sabedoria, “coisas belas”, e continuavam sendo possuidores delas.  

Reale e Antiseri (1990) trazem uma discussão sobre a dialética socrática, 

afirmando que se compunha de dois momentos que em que se desenvolvia a ironia: 

a refutação e a maiêutica. Afirmam que Sócrates  

 

forçava uma definição do assunto sobre o qual se centrava a 
investigação; depois, escavava de vários modos a definição 
fornecida, explicitava e destacava as carências e contradições que 
implicava; então exortava o interlocutor a tentar uma nova definição, 
criticando-a e refutando-a com o mesmo procedimento; e assim 
continuava procedendo, até o momento em que o interlocutor se 
declarava ignorante (REALE e ANTISERI, 1990, p.98). 
 

É importante marcar a distinção entre a arte da maiêutica e o elenchos (a 

refutação). A maiêutica visava revelar aos interlocutores sua sabedoria, embora se 

considerassem ignorantes, enquanto que o elenchos se voltava para um interlocutor 

que se achava sábio, mas que na verdade era ignorante. Sócrates não praticava a 

refutação pelo prazer de contradizer uma tese, mas no intuito de tornar melhor seu 

interlocutor. Considerava que a refutação era um fator indispensável ao 

conhecimento de si mesmo, enquanto que a maiêutica consistia em ajudar seus 

interlocutores a descobrir os conhecimentos que, mesmo sem saber, abrigavam. 

(DORION, 2006). 

Enquanto alguns autores seguem a tendência de Drosdek (2008 p. 86) que 

considera que Sócrates “nunca teve a intenção de humilhar seus interlocutores 

através de sua técnica irredutível de perguntar”, outros querem acreditar como 

Dorion (2006, p.54) que afirma que “As pessoas gostam, muitas vezes, de 

apresentar Sócrates, não sob os traços de um terrível refutador sempre pronto a 

desmascarar a ignorância de seu interlocutor, mas, ao contrário como um 

benevolente “parteiro de almas”. 
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De uma ou de outra forma, o que fica patente é que Sócrates foi um sábio 

mestre na arte do diálogo, da conversação, em busca da sabedoria, que envolvia 

seus interlocutores, sem abrir mão de ouvir a palavra do outro, ainda que fosse para 

refutá-lo. Assim, falou da natureza humana, da virtude, da amizade, da busca pela 

verdade, da piedade, da coragem, do conhecimento. 

Vale ressaltar que no contexto pedagógico de Sócrates não havia uma 

situação de educação escolarizada formal; assim sendo, podemos falar apenas de 

aproximações entre o método socrático e a educação a distância, especialmente, 

em se tratando dos textos para ela escritos. Por ocasião da elaboração da aula 

mediacional virtual consubstanciada no TDE-EaD, o professor-autor desse texto 

deve utilizar estratégias que o aproximem do método socrático; o diálogo-

conversação que o caracteriza pode ser adotado nesse tipo de texto. Como se trata, 

entretanto, de uma situação virtual, em que os interlocutores não estão numa 

situação face a face, como ocorria nos diálogos de Sócrates e como ocorre na aula 

socrática caracterizada por Marcuschi, o texto deve trazer questionamentos e 

apresentar situações problematizadoras. Isso possibilita, na medida do possível, 

uma situação semelhante à maiêutica, ao incitar o estudante-leitor a buscar um 

conhecimento que traz consigo, advindos de leituras, de experiências vividas.  

A título de síntese, é possível afirmar que concepções de interação e diálogo 

foram aqui inventariadas, embora de forma geral, mas não deixando de considerar 

filósofos de tempos diferentes e historicamente reconhecidos, como Sócrates e 

Bakhtin, assim como trazendo para a discussão um dos mais respeitados 

pensadores da educação brasileira, como Paulo Freire; e ainda buscando a opinião 

de autores que vêm, nos últimos anos, discutindo a EaD, sua natureza, seus 

pressupostos, suas teorias, como Aretio, Soletic e Gutierrez e Prieto. 

A aula mediacional virtual se consubstancia em um texto didático que deve 

ser elaborado utlizando-se estratégias didáticas e linguístico-discursivas que lhe 

proporcionem um contexto de ensino e aprendizagem interacional e dialógico; 

características que podem proporcionar a desejável ocorrência de mediação 

pedagógica. No capítulo a seguir, será realizada uma pesquisa exploratória no 

intuito de desvelar a presença dessas estratégias, em um corpus constituído por 

textos didáticos que foram especialmente escritos para programas de EaD. 
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3.1 Elementos de análise de textos didáticos escritos para a EaD 

 

 

Na tentativa de realizar um estudo pormenorizado de textos didáticos 

escritos para a educação a distância, apresentados sob a forma impressa, no intuito 

de identificar fundamentos da sua elaboração, serão utilizados referenciais de 

análise baseados nos pressupostos teórico-metodológicos propostos por Bathia 

(apud SILVEIRA, 2005), especificamente, o “nível de análise Linguística”, cujas 

características já foram apresentadas, anteriormente, neste trabalho. Seguindo 

sugestão do autor, o presente estudo foi realizado observando os três níveis de 

análise Linguística, da maneira que interessou, de forma seletiva e sem obedecer a 

uma ordem pré-estabelecida. Por se tratar de textos elaborados com a intenção de 

ensinar, além da análise linguística, foram, igualmente, exploradas questões de 

ordem didática. Foram ainda utilizados referenciais de análise construídos à luz de 

Sousa (2001 e 2006), que, como vimos, analisou estratégias Linguísticas e 

contextuais de textos escritos, especificamente para um curso na modalidade de 

EaD, considerados pela autora exemplares daquilo que denominou gênero 

“mediacional”, cujas características serão, oportunamente, exploradas neste 

trabalho. Trata-se de um gênero cujos textos possuem características de uma aula 

presencial, onde as relações se dão face a face que possuem estratégias 

Linguísticas que representam por meio da por meio da linguagem escrita 

 

um contexto de sala de aula virtual, onde o autor (professor virtual) 
na organização textual coesa e coerente, exponha, explique, reitere 
conteúdos temáticos, voltados para a formação, qualificação de um 
destinatário específico, um estudante do contexto de educação onde 
o professor não atua como mediador diretamente na aprendizagem 
do aluno. (SOUSA, p.112, 2001) 

 

Os pressupostos acima possibilitaram uma base teórico-metodológica que 

apoiaram, em grande parte, o exercício de análise de alguns TDE-EaD aqui 

realizado, na busca de entender sua concepção, formas de elaboração e, em que 

medida podem vir a cumprir o papel a eles destinado: possibilitar uma mediação 

pedagógica, de base interacional, dialógica e envolvente. 
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A análise buscou apoio ainda em Bakhtin (2003), Koch (2006), Hyland 

(1998), Marcuschi (1983, 2005), entre outros autores, e teve por base dois aspectos 

fundamentais que devem se fazer presentes em TDE-EaD: a) estratégias de 

processamento didático e b) estratégias linguístico-discursivas. 

As estratégias de processamento didático dizem respeito à organização 

do TDE-EaD, fazendo com que se aproxime, na medida do possível, de uma 

disciplina do ensino presencial instituída pela academia, apresentando mecanismos 

semelhantes àqueles utilizados pelo professor para desenvolver seu trabalho 

docente, e capazes de possibilitar a ocorrência de mediação pedagógica com o seu 

aluno. 

Podem ser citadas algumas estratégias didáticas essenciais para que um 

TDE-EaD constitua, em grande medida, uma disciplina com seus respectivos 

componentes, como: auto-apresentação do professor-autor; a realização da 

contextualização da disciplina no curso, estabelecendo relações com outras 

disciplinas; a formulação de objetivos, a apresentação de uma visão global dos 

conteúdos, formando um conjunto de informações que, com base em Marcuschi 

(1983) estão sendo denominados de elementos contextualizadores. Outros 

recursos didáticos foram ainda considerados nesta análise como: a apresentação de 

situações problematizadoras; a elaboração de orientações para leituras de 

aprofundamento e a apresentação de atividades de sistematização/ avaliação. 

As estratégias linguístico-discursivas são recursos que os professores 

autores utilizam ao escrever TDE-EaD de modo a torná-lo interacional, dialogal e 

envolvente, condições essenciais para a ocorrência de mediação pedagógica. Fez-

se necessário neste trabalho buscar conhecer algumas dessas estratégias mesmo 

sabendo que, no complexo mundo da língua portuguesa, seria impraticável exaurir 

uma discussão acerca desses elementos que venham possibilitar a presença dessas 

condições nos textos.  Assim, no limite dessa análise, foram selecionadas duas 

estratégias linguístico-discursivas que consideramos as mais denotáveis, que saltam 

à vista, aquelas que devem ser percebidas, não somente pelos professores-autores 

que dominam as entranhas da nossa língua, mas por aqueles que trabalham os 

conteúdos advindos dos vários campos de conhecimento e também pelos 

estudantes-leitores. São elas: a) os marcadores metadiscursivos e b) a 

intertextualidade. 



92 
 

Essas estratégias linguístico-discursivas e de processamento didático foram 

discutidas no decorrer deste Estudo pari passu com a leitura de TDE-EaD 

selecionados especialmente para esse fim que, em prosseguimento, serão 

conhecidos. 

 

 

3.2  Seleção do corpus    

 

Para realizar uma análise, com a finalidade de constatar a existência ou a 

ausência de estratégias de processamento didático e de estratégias lingüístico-

discursivas acima mencionadas, foram selecionados, como corpus22 de análise, 

textos da disciplina23 Didática de cursos na modalidade de educação a distância. 

Essa seleção de materiais de pesquisa se deu tendo em vista duas questões 

de diferentes naturezas: a primeira, de ordem prática, diz respeito à viabilidade do 

acesso a esses textos, visto que foram produzidos e/ou estudados em programas de 

EaD que se realizaram ou se realizam na Universidade Federal de Alagoas, 

instituição da qual faço parte e tenho desenvolvido, tanto ações docentes em EaD, 

como coordenação de cursos, tutoria e elaboração de textos didáticos. A segunda 

questão é de ordem cognitiva, já que havia a intenção de analisar textos de uma 

disciplina, cuja área de conhecimento fizesse parte, em alguma medida, do nosso 

campo cognitivo o que, certamente, possibilitaria uma leitura mais confortável. Essa 

escolha recaiu, portanto, sobre os textos de Didática, pelo fato de ser um 

componente que embasa a área do conhecimento pedagógico que se tem feito 

presente em todos os cursos de formação de professores, e pelo lugar de destaque 

que ocupa ao longo da sua história. Assim, foram selecionados: 

 

                                                 
22 Conjunto de textos considerado representativo do tema em estudo, selecionado com vistas à 
análise. 
 
23 Será utilizado neste trabalho o termo disciplina, no intuito de dar certa uniformidade à 
nomenclatura, já que, a depender da organização curricular do curso, são encontradas denominações 
como Módulo, Núcleo, Eixo, etc. 
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- o Módulo 6 do Curso de Formação Pedagógica em Educação Profissional 

na Área de Saúde: Enfermagem da FIOCRUZ (2003).   Daqui em diante será 

referido como DidFIOC. Trata-se do material de um curso para formar 

enfermeiros para atuar como docentes no processo de formação de auxiliares 

de enfermagem, promovido pelo Projeto de Profissionalização dos 

Trabalhadores da área de Enfermagem - PROFAE. A primeira turma teve 

início em 2003 e foi desenvolvido em várias IES, inclusive na UFAL. 

 

- o Guia de Estudo de Didática Geral do Curso de Pedagogia na Modalidade 

de Educação a Distância da UFAL (2003) – DidUFAL. Esse curso foi 

implantado em 1998 e no momento da elaboração deste texto, contava com 

duas turmas, em fase de conclusão no Pólo de São José da Lage e Maceió. 

Esse curso faz parte de um programa desenvolvido pelo Núcleo de Educação 

a Distância do Centro de Educação, ou seja, trata-se de um curso planejado, 

implantado e desenvolvido sob total responsabilidade dessa instituição. Vale 

informar que outros cursos na modalidade de EaD estão sendo desenvolvidos 

na UFAL, sob os auspícios da Universidade Aberta do Brasil - UAB e da 

Universidade Virtual Pública do Brasil – UNIREDE.  

 
- os textos-aulas da Disciplina Didática dos Cursos de Graduação 

(Licenciatura) em Química, Física e Matemática a Distância da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (2006) – DidUFRN. Esses cursos foram 

elaborados no âmbito de uma parceria entre universidades que formam a 

Universidade Virtual Pública do Brasil – UNIREDE24, que se trata de um 

consórcio interuniversitário, criado em 1999, reunindo 82 instituições públicas 

de ensino superior e 07 consórcios regionais, e estão sendo desenvolvidos 

com turmas em vários estados do Nordeste, incluindo turmas na Universidade 

Federal de Alagoas - UFAL.   

 

 

No intuito de elaborar um trabalho mais acurado, essa análise foi realizada 

focalizando três partes específicas dos textos selecionados: o Texto de 

                                                 

24 Cf. página eletrônica da UniRede no endereço www.unirede.br. 
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Apresentação da disciplina, o Corpo do Texto e as Questões de 

Sistematização/Avaliação.25 

O Texto de Apresentação26 tem um caráter introdutório e se encontra 

presente, provavelmente, em todos os TDE-EaD, devendo cumprir o papel de porta 

de entrada do estudante no curso, num clima de início de conversa do professor 

com o seu aluno e onde deve se dar o momento inicial da mediação pedagógica.  

O que está sendo chamado, neste trabalho, de Corpo do Texto é o lugar 

onde o professor-autor dá continuidade à disciplina que começou no Texto de 

Apresentação, sendo que agora, pode-se assim dizer, os conteúdos se evidenciam, 

ganham força no decorrer da elaboração do texto. 

As Questões de Sistematização/Avaliação estão presentes no material 

selecionado para análise, bem como em todo e qualquer texto escrito para ensinar, 

especialmente nos TDE-EaD, já que a avaliação é parte integrante, melhor dizendo, 

elemento basilar do processo de ensino e aprendizagem.  

 

 

3.3  Estratégias de processamento didático nos textos selecionados 

 

Ao serem analisados detidamente, foi possível concluir quão seria difícil 

selecionar, nos textos lidos, estratégias de processamento didático para serem aqui 

discutidas, dadas a quantidade e a diversidade encontradas. Foi possível constatar 

que havia estratégias de forma e de conteúdo igualmente importantes, cuja análise 

viria enriquecer este trabalho. Com relação a questões específicas de forma (por ex. 

estrutura, hierarquização das ideias, presença de epígrafes, cabeçalhos, títulos, 

resumos, tipografia, ilustrações, glossários, etc.) existe uma literatura especializada 

em modelos de material para a EaD que trata a questão com a devida propriedade.27 

                                                 
25 Vale salientar que essa divisão somente faz sentido no intuito de melhor caracterizar componentes 
textuais que possam evidenciar a ocorrência de mediação pedagógica, haja vista que, por exemplo, 
as Questões de Sistematização/Avaliação, se encontram, ora ao longo do Corpo do Texto, ora no 
momento de finalização, de fechamento da disciplina. 
 
26 A bem da verdade, essa seção de apresentação pode vir com outros títulos, a exemplo de “Para 
início de conversa”, “ Palavras iniciais”, “Primeiras palavras”, etc. 
 
27 Essa questões podem ser encontradas em Aretio (1996), Ibánez (1996) e Laaser (1989).   
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Ao contrário, em relação a questões didáticas propriamente ditas, não foi constatada 

na literatura encontrada sobre o assunto, uma discussão que satisfizesse às 

questões que surgiam, a cada momento, no estudo exploratório inicial, para a 

seleção do corpus de análise.     

Diante dessa situação, foi decidido que seriam selecionadas para análise 

estratégias de processamento didático, mais afeitas a questões da ordem do 

ensinar, e que consideramos mais pertinentes a este trabalho, mesmo sabendo que 

outras, igualmente importantes, deixaram de ser priorizadas.  

 

 

3.3.1  Elementos contextualizadores  

 

Em se tratando de um texto didático elaborado em programas de EaD que, 

em última instância, tenta, na medida do possível, fazer as vezes de uma aula 

presencial interacional, estão sendo considerados como elementos 

contextualizadores tudo que venha contribuir para que o estudante “se sinta” nessa 

aula, nessa disciplina. Como vimos discutindo, trata-se de estratégias didáticas que 

se fazem presentes, geralmente, na Apresentação da disciplina e permitem 

constatar se o professor-autor tem a preocupação de a) apresentar-se ao estudante-

leitor; b) apresenta os objetivos da disciplina que está iniciando; c) realizar a 

contextualização da disciplina no curso, estabelecendo relações com outras 

disciplinas no intuito de situar o texto no caminho que o estudante-leitor vem 

percorrendo; d) apresentar uma visão global dos conteúdos.  Enfim, de constatar a 

presença de estratégias didáticas que, provavelmente deverão contribuir para a 

ocorrência de mediação pedagógica, visto que constituem parte importante da 

tentativa que o professor-autor deve fazer no intuito de, numa relação interacional e 

dialógica, promover uma aproximação com o estudante-leitor, visando deixar claros 

a pertinência, a importância e o lugar da disciplina em estudo no Curso por ele 

frequentado. 

Os elementos contextualizadores são responsáveis pela situação espaço-

temporal do texto, assim como pelo seu contexto social, considerados elementos de 
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coerência textual e cumprem o papel de pano de fundo da relação entre o professor-

autor e o estudante-leitor.  

Mesmo sabendo que elementos contextualizadores não devam aparecer 

somente no Texto de Apresentação, vale ressaltar que, nesta parte do texto, eles 

são obrigatórios e devem ser apresentados de forma explícita e clara, definindo 

questões espaço-temporais, fundamentais para a compreensão desses textos. Além 

disso, devem primar por uma linguagem que se aproxime de uma situação de 

relações dialógicas coloquiais/interacionais, como, em tese, deve acontecer nas 

aulas presenciais, do tipo “aula socrática”. 28  

Marcuschi (1983) contribui com a discussão apresentando o que denomina 

“fatores de contextualização”. O autor considera que eles não são pertencentes ao 

texto, mas contribuem para a sua compreensão e os classifica em “fatores 

contextualizadores” e “fatores perspectivos”. Os primeiros são delimitadores textuais 

como assinatura, que tem uma função para além da identificação da autoria (o 

autor exemplifica, por meio de um documento oficial devidamente assinado); 

localização, data, elementos gráficos. Os “fatores perspectivos”, por sua vez, têm 

a função de contextualizar o leitor gerando expectativas, avançando uma 

perspectiva de interpretação possível. São eles: título, autor, início do texto. O 

autor considera que o título “tem o poder de fazer avançar comunicativamente 

elementos cognitivos em termos de expectativa” (MARCUSCHI, 1983, p.36), 

podendo ser um fator decisivo na orientação da leitura ou mesmo pode desnortear o 

leitor ao criar falsas expectativas. A identificação do autor do texto num determinado 

material de leitura pode despertar no leitor a vontade de lê-lo, podendo influenciar na 

sua aceitabilidade e criar uma série de suposições. O início do texto, por sua vez, 

tem funções bem marcadas, criando raios de dependência com um certo alcance. 

Noutras palavras, a maneira como os textos são iniciados podem criar efeitos de 

sentido que podem ajudar o leitor a se dispor a ler o texto ou a criar uma série de 

restrições que podem dificultar um pouco a fluência e a compreensão inicial do tema 

tratado. 

Ao que tudo indica, os fatores acima sugeridos por Marcuschi, parecem ter 

alguma similaridade com o que Pádron (1995) designa como “dados situacionais”, 

ou seja, elementos que constituem o componente contextual no qual devem ser 
                                                 
28  No primeiro capitulo, há uma discussão sobre tipos de aula, com base em Marcuschi (2005).   
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examinados os dados que se encontram na entrada do processo de produção 

textual, como a situação sócio-espácio-temporal que envolve o autor e o leitor.  

 

 

3.3.1.1 Auto-apresentação do autor 

 

Sousa (2001), ao analisar TDE-EaD encontrou em textos introdutórios uma 

singularidade: a auto-apresentação do autor, como habitualmente se faz nos 

contextos de aulas presenciais, informando sobre seu histórico e suas experiências 

de vida, que guardam relação com a temática que está abordando. A autora cita o 

exemplo abaixo 

 

Eu, Renato Hilário dos Reis, sou mineiro (uai)... Meu pai e minha 
mãe – assim como vocês, seus pais, e jovens e adultos não 
alfabetizados e muitos brasileiros – migraram um dia do campo para 
a cidade buscando maiores e melhores condições de vida.” (Sousa, 
2001, p.59) 

 

Essas informações acerca do autor do texto constituem, em alguma medida, 

o que Marcuschi (1983) considera como um dos “fatores perspectivos.” Esses 

fatores responsáveis pela contextualização levantados, ora por Marcuschi (1983), 

ora por Padrón (1995) ora por Sousa (2001), embora com diferentes denominações, 

parecem ter importância fundamental quando se trata de um TDE-EaD, tendo em 

vista que o professor-autor vai possibilitar, na medida do possível, a mediação com o 

estudante-leitor, desde o início da leitura, buscando a compreensão do texto que 

traz no seu bojo um conhecimento que considera importante para seu aluno. 

Importa ressaltar que nos Textos de Apresentação analisados não foram 

encontrados em nenhum momento, na fala inicial dos professores-autores uma auto-

apresentação (a exemplo da passagem acima citada), o que constituiria uma boa 

proposta, ainda mais se os autores possibilitassem ao estudante-leitor a 

oportunidade de também se dar a conhecer, o que seria plenamente possível, por 

meios informatizados aos quais os alunos têm acesso ou através dos trabalhos que 

realizam e que são lidos pelos autores e, em alguns casos, pelos tutores. 
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3.3.1.2  Formulação de objetivos da disciplina 

 

Ainda numa tentativa de encontrar nos textos analisados fatores que 

apontem para a ocorrência de elementos contextualizadores, é importante saber se 

o professor-autor apresenta objetivos e que sejam claros e bem formulados.  

Com relação à apresentação dos objetivos29, Padrón nos chama a atenção 

para o fato de que “uma das vantagens que têm os sistemas instrucionais baseados 

em objetivos é que os resultados terminais da ação textual sejam bem definidos e 

explícitos, já que os objetivos são precisamente definições estruturadas dos 

resultados esperados” (1995, p.20). 

Assim, foi importante para essa análise constatar a presença de objetivos 

claros e bem formulados, no sentido de que eles denotam o que o professor-autor 

espera do seu estudante-leitor, em vista da efetividade do texto e não das ações 

docentes no percurso textual. Ou seja, o professor-autor deve dizer o que espera do 

estudante-leitor e não como vai realizar seu intento.  

No Texto de Apresentação do DidFIOC, a professora-autora faz um grande 

esforço no sentido de mediar com o estudante-leitor o entendimento dos conteúdos 

a serem trabalhados deixando muito claros os objetivos. Seguem, a título de 

exemplo, dois episódios dos sete que a autora traz em seu texto. 

 

Os objetivos do módulo são os seguintes: 

 - reconhecer a complexidade da escola no seu contexto social, sua 
forma única de ser, suas relações com a sociedade e a riqueza de 
sua dinâmica interna;  

 - identificar, no espaço escolar e do serviço de saúde, as 
desigualdades sociais como um problema histórico social, 
contribuindo para a sua superação, discutindo as possibilidades de 
romper a inércia, quando se aceita essa situação como natural e 
irreversível (Idem). 

 

                                                 
29 Mesmo entendendo que Padrón (2005) se refere especificamente aos objetivos do texto, strito 
sensu, como o têm feito estudiosos da compreensão leitora, estamos aqui nos referindo aos objetivos 
da disciplina em estudo, visto que, em última instância, nos materiais escritos em educação a 
distância, o programa da disciplina com todos os elementos que o compõem, desde a apresentação 
até a bibliografia, o desenvolvimento dos conteúdos, as atividades, enfim, todo esse conjunto, forma o 
que estamos denominando textos didáticos escritos em Educação a distância.      
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Parece claro que a professora-autora demonstra preocupação com o que o 

estudante-leitor vai compreender no texto e para além do texto, pois declara a 

intenção que este possa construir essas competências “com a riqueza de sua 

história pessoal e profissional, de suas experiências individuais e coletivas na sala 

de aula e nos serviços de saúde” (DidFIOC, p.9). 

No DidUFAL, as autoras declaram que são objetivos da disciplina: 

 

- Analisar o papel da Didática no contexto das Ciências da Educação 
e ao longo do processo histórico brasileiro.  

- Refletir sobre a função técnico-político-pedagógica da Didática na 
formação de educador.  

- Posicionar-se a respeito das Tendências Pedagógicas que norteiam 
a prática escolar e sua aplicação na realidade das escolas da Rede 
Pública.  

- Elaborar planos de ensino como forma de operacionalização de 
experiências docentes e de intervenção pedagógica. (DidUFAL, 
2003, p.7) 

 

Ao tomar conhecimento dos objetivos acima descritos fica evidente que a 

intenção das autoras se dá, tanto do ponto de vista do que vai ser trabalhado na 

disciplina, como do que esperam que o aluno compreenda do texto propriamente 

dito. Dessa forma, essa passagem do texto consegue, em alguma medida, envolver 

o aluno na perspectiva do que se espera dele com a leitura do texto. 

No DidUFRN, no que se refere aos objetivos, os autores começam 

declarando que  

 

O principal objetivo desta aula é oferecer a você uma visão preliminar 
e abrangente sobre a Didática enquanto disciplina pedagógica, com 
objeto e temas de estudos próprios. Esperamos, ainda, que você 
conheça aspectos da origem histórica do pensamento didático e seja 
capaz de perceber a importância dessa disciplina para a sua 
formação como professor. (DidUFRN, 2005, p.1) 

 

Inicialmente, os professores-autores do texto acima demonstram a 

necessidade de “oferecer” uma visão sobre a disciplina, para em seguida declararem 

o que esperam dos estudantes-leitores com a leitura do texto. 
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Essas diversas formas de apresentação de objetivos parecem indicar que 

ainda não se tem clareza sobre as instruções acerca de sua elaboração contidas, 

frequentemente, em manuais de elaboração de cursos, parte deles ainda derivados 

da literatura de EaD de outros países onde persiste a ideia dessa modalidade como 

“forma industrializada” e que os materiais devem ser produzidos num modelo 

estandardizado. Entretanto, quando se trata de elaborar objetivos para uma 

disciplina, algumas questões devem ser levadas em consideração, respeitando, 

obviamente, a natureza do objeto de estudo. A depender disso, pode-se considerar 

pertinente a proposta de Laaser (1997, p.57) ao estabelecer que o autor, ao elaborar 

os objetivos, faça a si mesmo três perguntas: o que os alunos deverão saber? O que 

os alunos deverão estar aptos a fazer? Em que aspectos os alunos deverão 

comportar-se de maneira diferente após estudar a unidade? E ainda ressalta o 

referido autor que são importantes os seguintes fatores: conceitos a serem 

aprendidos; habilidades a serem dominadas; hábitos a serem adquiridos; técnicas a 

serem aprendidas e atitudes a serem desenvolvidas.  

A despeito de os objetivos estarem presentes em todos os materiais 

consultados, produzidos na modalidade de EaD,30 faz-se necessário um olhar mais 

aprofundado acerca da questão. A formulação de objetivos ocupou espaços 

importantes nas décadas de 1970 e 1980, em discussões acadêmicas, gerando, 

consequentemente, uma vasta produção editorial acerca do assunto. Entre esses 

trabalhos, destaca-se o de Reznik e Ayres (1998) que produziram um trabalho 

inserido  

 

no esforço de reflexão que atualmente vem sendo realizado sobre 
como têm sido tratadas, na teoria e na prática pedagógicas, 
determinadas questões fundamentais , tais como planejamento de 
ensino, formulação de objetivos, disciplina e avaliação, e como, no 
atual momento de ‘Revisão Didática’ (Candau, 1983), podemos 
contribuir com algumas pistas para a construção de um ‘novo’ fazer-
pensar a respeito dessas questões. (REZNIK e AYRES,1988, p.121) 

 

As autoras fazem um agrupamento didático dos autores que tratam dessas 

questões, denominando Literatura clássica e Literatura crítica/alternativa. No 
                                                 
30 É importante salientar que, em que pese toda a discussão acerca da elaboração de Objetivos, eles 
fazem parte da rotina acadêmica em nosso país: nos projetos de pesquisa em qualquer nível, nos 
programas de disciplinas elaborados pelos docentes, também em qualquer nível, etc.  
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primeiro grupo, inclui autores como Bloom, B.S (1972), Mager, R.F (1976) e Turra, 

G.M. (1975); no segundo inclui Eisner, E.W. (1971), Libaneo, J.C.(1984), e Mello, 

G.N.(1984). 

Os textos da Literatura clássica, os que mais frequentaram os Cursos de 

Didática, enfatizam o “como” formular objetivos precisos e sua importância, num 

enfoque tecnicista, enquanto que os textos da Literatura critica/alternativa procuram 

situá-los numa perspectiva mais geral do processo de ensino-aprendizagem, 

fazendo uma crítica ao enfoque tecnicista e buscando uma relação com objetivos 

mais gerais da educação, considerando o contexto sociocultural. (REZNIK e AYRES, 

2003). 

Na década de 1990, recrudesce o debate sobre a formulação de objetivos 

tendo em vista a discussão sobre a noção de competência, fazendo surgir 

questionamentos acerca da relação entre elas existente. 

Ramos (2001) observa que há uma tendência de se associar a noção de 

competência às teorias de Skinner apropriadas pela pedagogia, fato que tem sido 

objeto de discussões importantes, no meio acadêmico. Segundo essas discussões, 

a presença de objetivos pode dar um caráter condutivista ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

A questão da formulação de objetivos com precisão foi uma preocupação de 

pedagogos escolares americanos com forte influência behaviorista, enquanto que 

para os pedagogos europeus como Cosinet, Claparède e Freinet e outros foram 

mais influenciados por Rousseau, cujos ideais pedagógicos são mais centrados na 

pessoa do que na medida do seu comportamento (MALGLAVIE, 1991). Para esse 

autor  

 

A referência dos fundadores da pedagogia de objetivos não era 
verdadeiramente l’Emile, mas muito mais seguramente a obra de 
Skinner: La révolution scientifique de l’enseignement, obra na qual o 
autor se esforça por aplicar a lei do efeito e dos contingentes de 
reforço às situações escolares, e portanto à aprendizagem 
intelectual. (MALGLAVIE, 1991, p. 110). 

 

Por sua vez, Perrenoud (1999) chama atenção sobre a utilização do termo 

competências quando, de fato, se querem expressar os objetivos de ensino no que 
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se referem às práticas observáveis. Considera que embora essa abordagem típica 

da “pedagogia por objetivos” não estejam superadas, desde que sejam dominados 

os excessos: behaviorismo sumário, taxionomias intermináveis, excessivo 

fracionamento dos objetivos, organização do ensino objetivo por objetivo. O autor 

complementa o pensamento ao declarar que “conhecidos esses limites, hoje não se 

deveria mais ousar ensinar sem perseguir metas explícitas, comunicáveis aos 

estudantes, e sem que se avaliem, regularmente, os aprendizes e seu grau de 

realização (Idem, p.19).  

 

 

3.3.1.3 Realização da contextualização da disciplina no curso, estabelecendo 

relações com outras disciplinas 

 

Sabemos que é prática comum na educação presencial, o professor elaborar 

um programa que será desenvolvido no ano/semestre letivo que se está iniciando, 

como exigência dos departamentos/setores de estudo das IES. Deste programa 

constam uma ementa, os objetivos, a metodologia, as unidades/conteúdos que 

serão estudados, como se realizará a avaliação, calendário de atividades, as 

referências bibliográficas, etc. Por ocasião do primeiro encontro do professor com os 

estudantes, há um momento de apresentação do programa quando se estabelece 

uma discussão mais detalhada sobre o programa e especificamente sobre os 

conteúdos que serão estudados e as relações com outras disciplinas do curso. No 

sentido de analisar questões referentes aos elementos contextualizadores nos TDE-

EaD, serão apresentadas algumas ocorrências no material analisado. 

Na Apresentação do DidUFAL aparece de forma muito clara a atenção que 

as autoras dispensam a esses elementos:  

 

É precisamente em meio ao currículo dos cursos de formação de 
professores que a Didática aparece ocupando um lugar de destaque, 
pois constitui o elo de ligação entre as disciplinas de fundamentação 
teórica – que trabalham o conteúdo específico da área de estudos 
das licenciaturas e a área pedagógica desses cursos (DidUFAL, 
2003, p.5). 
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Como parte do fenômeno educativo, e no cerne deste, encontra-se o 
processo ensino-aprendizagem, cuja organização e desenvolvimento 
é objeto de estudos da Didática. Neste sentido, a Didática utiliza-se 
dos fundamentos: histórico-filosóficos, psicopedagógicos, socio-
antropológicos e políticos da educação; do estudo do currículo, da 
estrutura e funcionamento do ensino e de outros conhecimentos 
específicos, para estudar e organizar o processo ensino-
aprendizagem em seus múltiplos aspectos e elementos (Id). 

 

Os trechos acima selecionados revelam a preocupação das professoras-

autoras com a necessidade de estabelecer uma relação de pertencimento da 

Didática com o Curso de Pedagogia. Essas autoras ressaltam a importância desse 

conhecimento na formação de professores, além de trazerem de volta para o texto 

introdutório a relação da disciplina com outras que o aluno já estudou em períodos 

anteriores e que deverão servir de base para as discussões que deverão advir. A 

clareza com que as autoras contextualizam a disciplina no curso e estabelecem 

relações com outras disciplinas pode reafirmar a necessidade da presença de 

“dados situacionais”, especificamente em se tratando da possibilidade da construção 

de uma mediação pedagógica nos TDE-EaD. 

Na Apresentação do DidFIOC, a autora propõe o  estudo da disciplina 

relacionando-a com as que serão estudadas no prosseguimento do Curso, não o 

fazendo, entretanto, em relação ao que foi estudado anteriormente. 

 

Você está começando o estudo de mais um módulo do Núcleo 
Estrutural – Proposta pedagógica: as bases da ação. A partir de 
agora e, nos Módulos 7 e 8, você vai poder refletir com maior 
profundidade sobre a escola, seus atores e as práticas que nela se 
desenvolvem. (DidFIOC, 2003, p.9) 

 

No texto DidUFRN, diferentemente dos demais, os autores realizam a 

apresentação da disciplina, sua contextualização, sua relação com outras disciplinas 

do curso, na aula 01 que, no caso, cumpre o  papel da Apresentação.  

 

Você está começando o estudo da disciplina Didática. Mas o que é, 
afinal de contas, “Didática”? São “receitas”, ou um conjunto de 
técnicas para ensinar? Por que o conhecimento dessa disciplina é 
importante para a formação de professores? De que forma ela pode 
contribuir para o ensino das Ciências Naturais e da Matemática? 
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Pretendemos que este curso lhe dê subsídios para responder a 
essas e outras questões. (DidUFRN, 2005, p.1) 

 

No trecho acima, os professores-autores fazem uma chamada para essas 

questões deixando para o estudante-leitor o esclarecimento e a promessa, 

devidamente cumprida, de que na continuidade da Aula 01 elas serão tratadas. Foi 

constatada a presença de uma discussão sobre a Didática e a gama de saberes que 

são necessários para constituir sua especificidade.  

 

 

3.3.1.4 Apresentação de uma visão global dos conteúdos 

 

Essa estratégia, bastante eficaz no contexto de educação presencial, deve 

também se fazer presente nos TDE-EaD, especificamente no texto introdutório. 

Ainda que de forma sucinta, a Apresentação deve dar uma visão global dos 

conteúdos, mas com algum nível de detalhamento, que venha proporcionar ao 

estudante-leitor a totalidade do que será trabalhado naquela disciplina e, ao mesmo 

tempo, venha saber o que constitui cada item que será estudado. 

Na análise do DidUFAL (2003) foi possível verificar  na apresentação do 

programa da disciplina, um item específico destinado a apresentar os conteúdos que 

estão organizados em cinco Unidades, das quais foram transcritas as duas primeiras 

e a última, por serem representativas do modelo da apresentação escolhido pelas 

professoras-autoras: 

 

1 – Unidade: 

Desenvolvimento histórico da Didática. 

As Ciências da Educação e a Didática. 

2 – Unidade: 

Didática: pressupostos teóricos. 

Objeto de estudo da Didática e seus fundamentos. 

Os componentes do processo didático.  

5 – Unidade:  
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A organização político-pedagógica do processo ensino-
Aprendizagem. O planejamento como um processo dialético. Planos 
de Ensino como instrumentos político-pedagógicos de intervenção na 
realidade.  (DidUFAL 2003, p.7) 

 

Essa forma de apresentação dos conteúdos, que já se tornou habitual nos 

programas de educação presencial, vem sendo sistematicamente reproduzida nos 

contextos de educação a distância. Assim, quanto maior o detalhamento acerca do 

que vai ser estudado em uma disciplina, maior a possibilidade de proporcionar uma 

visão global do percurso que será seguido.  

No DidUFRN, a apresentação dos conteúdos se dá inicialmente de forma 

bastante sucinta, apresentando apenas o título de cada uma das aulas, com o 

agravante de que não se encontra nos textos-aulas e sim numa separata que, 

conforme pôde ser constatado, é pouco ou nunca consultada pelos estudantes. Na 

Aula 01, entretanto, há um trecho que esclarece, em boa medida, o que foi 

privilegiado pelos professores-autores: 

 

Neste curso, especificamente, faremos um recorte particular da 
Didática. Iniciando com elementos da história do pensamento 
didático, privilegiaremos tópicos relacionados ao ensino na atual 
conjuntura de reformas educacionais no Brasil. Dada a característica 
primordial deste curso – de formação de professores de Ciências da 
Natureza e Matemática – abordaremos, também, tópicos particulares 
das áreas de Ensino de Ciências e Ensino de Matemática (aliás, 
essas áreas detêm conhecimentos específicos dentro da Didática, a 
ponto de podermos falar em Didática das Ciências ou Didática da 
Matemática como sub-áreas). Mais adiante, trataremos de alguns 
aspectos do que se costuma chamar de “Didática instrumental” ou 
“técnica” (DidUFRN, aula 01, p.7)   

 

A professora-autora do  DidFIOC apresenta os temas e conteúdos de uma 

forma que bastante adequada ao contexto da EaD. Segue uma transcrição dos dois 

primeiros a título de exemplificação: 

 

Tema 1 – A escola: espaço único, onde muita coisa acontece 

A escola como um ‘grupo social’: de onde vem a organização 
escolar? 

Tema 2 – Projeto político-pedagógico: desafiando o instituído 
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Projeto político-pedagógico: desafios da construção/ reconstrução 

Projeto político-pedagógico: a clareza do que se quer 

Projeto político-pedagógico: tempos e condições de construção e 
reconstrução 

Projeto político-pedagógico: democratizando as relações dentro da 
escola 

Projeto político-pedagógico: aposta e desafio. (DidFIOC , 2003, p.10) 

 

A apresentação dos conteúdos da forma acima apresentada, embora de 

forma sucinta, provavelmente dá ao estudante-leitor uma visão mais aproximada dos 

desdobramentos de cada tema.  

Além da apresentação dos temas na forma acima escrita, o DidFIOC e o 

DidUFAL trazem comentários acerca da disciplina, que intenta proporcionar ao 

estudante-leitor uma visão global dos conteúdos que serão trabalhados. Mesmo 

correndo o risco de realizar uma transcrição muito longa, faz-se necessário 

reproduzi-los na íntegra: 

 

No Módulo 6, início dessa caminhada, vamos, primeiramente, 
analisar a escola como um “grupo social” profundamente articulado à 
sociedade em que vivemos, sua organização e aquilo que determina 
sua forma de ser no contexto atual. Você vai compreender por que 
as escolas podem ter uma marca social diferente, contribuindo para 
perpetuar ou romper com valores sociais, além de refletir sobre as 
possibilidades desse espaço privilegiado do presente, para alunos e 
professores. 

Vamos, também, analisar as influências recebidas pela escola no 
processo de construção e reconstrução do projeto político-
pedagógico, ação coletiva e desafiante para todos. Para apoiar essa 
reflexão, estaremos abordando as tendências pedagógicas que mais 
têm influenciado a prática educativa das nossas escolas, com 
destaque nas tendências críticas, apostando na problematização 
como uma opção central de trabalho pedagógico, vinculada à 
realidade social em que vivemos. 

Finalmente, vamos refletir nas possibilidades da escola de educação 
profissional em saúde, tendo em vista as bases legais referentes à 
educação e caminhos que podem definir propostas inovadoras para 
as escolas no atual momento. (DidFIOC, p.9) 

 

Os textos acima constituem formas exemplares de elaborar essa discussão, 

visto que dão uma medida bem aproximada de como autores de TDE-EaD podem e 
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devem fazer uma exposição do caminho que será trilhado pelo professor-autor e 

pelo estudante-leitor no percurso da disciplina, balizando a trajetória que será 

cumprida. 

 Assim, resta constatado nessa análise que os elementos 

contextualizadores, encontrados, geralmente nos textos introdutórios apresentam, 

de uma ou de outra forma, ora mais, ora menos explicitados, elementos 

considerados constituintes de uma relação dialógica fundamental em um texto que 

tem como finalidade precípua possibilitar uma mediação pedagógica. 

 

 

3.3.2 Presença de situações problematizadoras 

 

O verbo problematizar, segundo Houaiss, significa “dar caráter ou feição de 

problema a”; “pôr em dúvida”; “questionar”, ou seja,  

 

colocar o sujeito em uma situação de ensino problematizadora, 
capaz de levá-lo a compreender mentalmente as divergências entre 
seu saber imediato e o saber mediato trabalhado pelo processo de 
ensino (Oliveira et alli, 2007, p.151). 

 

A problematização, que não deve facilitar nem dificultar em demasia as 

situações em estudo, estimula o estudante a buscar novos saberes, explicitando as 

divergências entre aquilo que já sabia (saber imediato) e o saber da produção 

científica (saber mediato), apresentado pelo professor, o que gera conflitos de 

opiniões pelas contradições que podem ocorrer, exigindo que o estudante 

desenvolva sua capacidade argumentativa. (Oliveira et alli, 2007). 

Freire (2006), ao propor uma educação que desafie os estudantes a pensar 

e não apenas a memorizar o conhecimento, propõe um quefazer problematizador 

em que 

 

A tarefa do educador é a de problematizar aos educandos o 
conteúdo que os mediatiza, e não a de dissertar sobre ele, de dá-lo, 
de estendê-lo, de entregá-lo como se tratasse de algo já feito, 
elaborado, acabado, terminado. (Freire, 2006, p.81)  
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A problematização se dá num contexto de dialogicidade e é, a tal ponto 

dialética, que só acontece com o comprometimento dos que estão envolvidos no 

processo, que se dá no campo da comunicação. Esse processo é inseparável do ato 

cognoscente e se dá em situações concretas, reais, ou em torno dos conteúdos 

intelectuais. (Freire, 2006) 

As características de uma situação problematizadora, apresentadas pelos 

autores acima, parecem estar sempre voltadas para situações de ensino e 

aprendizagem, numa situação de presença entre educador e educando ou entre 

professor e aluno.  

Numa situação de EaD, especificamente, nos textos escritos para os 

estudantes de cursos para essa modalidade, como é o caso, desta análise, seria 

possível implementar, mutatis mutandis, situações problematizadoras?  

No DidFIOC, a professora-autora propõe, no decorrer de todo o texto, 

questões para reflexão que, em princípio, suscitam o afloramento de situações 

problematizadoras. Ao elaborar uma discussão sobre as normas de conduta e a 

estrutura interna da escola, resultantes que são de sua história e da dinâmica das 

relações dos grupos que dela fazem parte, a professora-autora propõe:  

 

Procure refletir um pouco sobre as escolas em que você já atuou ou 
mesmo nas que freqüentou como aluno. Quais eram as normas para 
professores e alunos em cada uma delas? O que você pode 
constatar de diferente e de comum nessas normas? (DidFIOC, p.15) 

 

Nesse mesmo texto há uma discussão acerca da formação de profissionais 

da enfermagem no contexto das desigualdades existentes na sociedade brasileira. A 

professora-autora instiga, assim, o estudante-leitor a fazer uma reflexão: 

 

Você, conhecendo como conhece os nossos auxiliares de 
enfermagem, poderia dizer que o que faltou a eles foi vontade própria 
de freqüentar a escola, de se qualificar? Que condições concretas 
eles tiveram, historicamente, para isso? Na sua opinião, se a marca 
social da nossa escola fosse outra, as condições seriam diferentes? 
(DidFIOC, p.32) 
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Já no DidUFAL as professoras-autoras, ao fazerem uma discussão sobre a 

articulação entre a didática, a prática social e a prática educativa, solicitam aos 

estudantes-leitores que 

 

Apresentem um exemplo prático de um fato em que se perceba a 
influência da prática social sobre a prática educativa de uma escola, 
isto é, onde a escola tenha mudado algumas de suas práticas 
educativas em função da influência de valores, concepções e ou 
pressões da sociedade onde está inserida. (DidUFAL, p. 33) 

 

Ainda no DidUFAL, por ocasião da discussão acerca das tendências 

pedagógicas e suas repercussões na prática escolar, há a seguinte sugestão:  

 

Depois desse “passeio” pelas correntes filosóficas do mundo 
ocidental procurem relacionar estas ideias às suas concepções de 
homem, sociedade e educação. Agora respondam: quais delas 
influenciam sua prática pedagógica? Por quê? Discutam em grupos 
para responder. É mais enriquecedor.  (DidUFAL, p.40) 

 

No DidUFRN aparecem situações problematizadoras, como na aula 04, 

quando os professores-autores fazem uma discussão sobre questões do ensino e da 

sala de aula. Procurando ressaltar o papel da relação professor-aluno nesse 

contexto, instiga o estudante-leitor com a seguinte proposição:  

 

Tente lembrar dos seus professores da escola básica. Quais as 
principais características daqueles que você considera “bons 
professores”? E quais as características que levariam você a 
classificar outros como “maus” professores? (DidUFRN, aula 04, p.8) 
 

  
   

Na aula 10 do DidUFRN, que trata das tendências em educação 

matemática, os professores-autores tratam em determinado momento da resolução 

de problemas. No intuito de problematizar a situação solicita ao estudante-leitor que   

 

Elabore uma situação-problema baseada em aspectos da realidade 
de sua comunidade e esboce as estratégias possíveis para sua 
solução (DidUFRN, aula 10, p.11)  
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A proposição de situações problematizadoras, como as que vimos acima, 

devem cumprir as mesmas finalidades das que ocorrem em situações presenciais, 

ou seja, tentam discutir com o estudante-leitor contextos da realidade concreta. 

Como se trata de materiais destinados à formação de professores, as questões se 

dão sempre em torno de situações relativas à prática pedagógica. 

Ao ouvirmos Freire (1998, p. 34) perguntando “Por que não estabelecer uma 

necessária ‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a 

experiência social que eles têm como indivíduos?”, torna-se pertinente afirmar que  

os professores-autores dos textos analisados, demonstram comungar das ideias do 

grande educador pernambucano, para quem educação não é transmissão de 

conhecimentos, pois  não prescinde de reconhecer o saber do aluno e ultrapassá-lo, 

sempre numa situação dialógica, como nos exemplos apresentados.  

Vale ressaltar, finalmente, que no DidFIOC a professora-autora propôs  

situações problematizadoras em boxes localizados às margens da página, enquanto 

que no DidUFAL, assim como no DidUFRN, aparecem sempre nos momentos 

destinados à avaliação. 

 

 

3.3.3 Orientações para a realização de leituras de aprofundamento 

 

Em se tratando de contextos de EaD, nada mais pertinente do que criar nos 

estudantes o hábito de consultar outras fontes, outros autores, no sentido de 

aprofundar questões que estão sendo discutidas no texto didático, ou seja,  no texto 

básico. Há uma tendência de considerar que, ao apresentar a bibliografia no final do 

texto, essa questão estaria resolvida. Pela experiência vivida em contextos de EaD, 

posso afirmar que essa forma não tem resolvido o problema, provavelmente um dos 

mais sérios, quando se trata da aprendizagem a distância.  

A necessidade de constatar se os textos analisados apresentavam, para 

além da bibliografia de referência, uma explícita recomendação orientada para 

leituras de aprofundamento nos remeteu inicialmente a Padrón (1995), que declara 

ser impossível que um texto possa reunir toda a informação existente acerca de um 

tema e diz ser inconveniente, por razões de liberdade intelectual e pluralismo 
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acadêmico, considerar um texto escrito para educação a distância como auto-

suficiente.  

Analisando o DidFIOC foi possível a constatação de que a autora não 

investiu na indicação e orientação de leitura de textos conceituais pois existe apenas 

uma  sugestão de leitura, à margem da página, onde consta o aviso: “O artigo 

completo com o título ‘Nas redes do conceito de gênero’ está disponível na 

biblioteca do Curso, no site: http:www.fiocruz.br.” (DidFIOC, p.50)31. Ainda neste 

texto aparecem outras sugestões como: “Se você quiser (grifo nosso) conhecer o 

documento na íntegra e tiver acesso à Internet, visite o site:  

http:www.profae.gov.br”. (idem, p.47), deixando para o estudante-leitor a decisão 

de conhecer ou não o citado documento.  

As autoras do texto DidUFAL utilizaram como estratégia didática a indicação 

da leitura de vários textos32 e tiveram a preocupação de ressaltar que  

 

Para maior aprofundamento dos temas estudados, faz-se necessário 
consultar os textos e obras indicadas nas notas de rodapé que 
serviram de subsídios para a elaboração deste guia. A leitura destes 
textos é essencial para o estudo da temática da disciplina Didática, 
bem como para a execução de tarefas que serão propostas após o 
trabalho com cada unidade do programa (grifo das autoras) (DID-
UFAL, p. 2003, p.6). 

 

O DidUFAL apresenta, como vimos acima, a recomendação, por parte das 

autoras, de que os textos sejam lidos, lembrando que os conteúdos ali veiculados 

serão objeto de tarefas de cunho avaliativo. As professoras-autoras discutem, 

sistematicamente, ideias de um determinado autor, fazendo citações e indicam a 

leitura do texto que embasa a discussão. O exemplo abaixo, mesmo sucinto, pode 

ser um demonstrativo do que pôde ser encontrado diversas vezes no texto: 

 

                                                 
31 Lendo atentamente todo o Módulo 6, encontramos apenas esta indicação de leitura de artigo. As 
demais indicações dizem respeito à leitura de textos legais ou sugestões de visitas a sites para 
conhecer educadores como: http://www.prossiga.br/anisioteixeira, http://www.paulofreire.org ou para 
acompanhar movimentos da sociedade como  http://www.campanhaeducacao.org.br/. 
 
32 Vale informar que os textos indicados para leitura faziam parte, à época desta pesquisa, das 
bibliotecas localizadas nos Pólos de Educação a Distância, situados nos municípios alagoanos de 
Maceió, Penedo, Piranhas (Xingó), São Jose da Lage e Viçosa. 
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Libâneo (1994:75) nos descreve que, na Idade Média, as atividades 
pedagógicas eram desenvolvidas nos mosteiros, igrejas, e 
conventos, tendo os religiosos como docentes e a nobreza como 
discente. É nesses mosteiros que têm origem as futuras 
universidades. (DidUFAL, p. 17) 

 

As autoras dão continuidade à discussão acima, que versa sobre o tema 

“Desenvolvimento Histórico da Didática”, apoiadas no texto do autor acima referido 

e, em nota de rodapé, recomendam que, “para maior aprofundamento”, se faz 

necessária a leitura do texto completo. Essa pode ser uma forma de orientar o 

estudante para a realização de leituras de aprofundamento. 

Os autores do  DidUFRN em nenhum momento orientam o estudante-leitor 

para a leitura de textos de outros autores33, muito embora tenham demonstrado a 

preocupação de dialogar com eles, no percurso de todo o texto.  Vale ressaltar, 

entretanto, que esse texto apresenta uma relação de “Leituras Complementares”, na 

qual aparecem obras de autores cujas ideias foram objeto de discussão, seguidas 

de um comentário. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

Este livro aborda aspectos teóricos e práticos referentes às situações 
didáticas e seu contexto histórico e social, de modo a favorecer a 
compreensão crítica dos leitores quanto ao processo ensino-
aprendizagem. Além disso, apresenta elementos essenciais para a 
elaboração de um plano de ensino em todas as suas dimensões, 
contribuindo também para a formação técnica do educador.  

 

Os autores do DidUFRN em nenhum momento, no percurso de todo o texto, 

chamam a atenção do estudante para a existência dessas leituras complementares 

comentadas, sequer lhes fazem alusão, perdendo uma excelente oportunidade de 

proporcionar ao estudante um olhar mais abrangente acerca dos conteúdos em 

estudo. 

A presença de orientações para outras leituras se faz indispensável, 

principalmente em se tratando de estudantes-leitores de cursos de formação inicial, 

como é o caso dos materiais em análise. É imprescindível, pois, que as 

                                                 
33 Foi encontrada apenas uma indicação de leitura assim elaborada: “identifique as concepções 
didáticas características das propostas e sugestões presentes nos PCN”. 
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recomendações/sugestões venham acompanhadas de orientações que, além de 

contribuir para o aprofundamento dos assuntos em discussão, podem cumprir a 

importante função de contribuir para uma melhor qualidade do ato de ler. Assim 

procedendo, o professor-autor contribui para a aquisição, por parte do estudante-

leitor, de uma sistemática para a leitura de estudo, devendo entender que 

 

Ao ler, o estudante além de compreender as ideias fundamentais do 
texto deverá relacioná-las com as de outros escritos e saberes, 
elaborar sínteses, fazer críticas, comentar, enfim ter voz frente ás 
teorias e aos conhecimentos adquiridos (CASTELLO-PEREIRA, 
2003, p.197)  

 

Importa ressaltar, mais uma vez, a necessidade de que os autores de TDE-

EaD, especificamente para cursos de graduação, invistam na tentativa de 

desenvolver nos estudantes-leitores um espírito investigativo que, no mínimo, 

começa pelo interesse em aprofundar seus conhecimentos, desenvolvendo o 

desejável hábito de consultar diversas fontes, como forma de conhecer o que dizem 

outros autores. 

 

 

3.3.4 As questões de sistematização/ avaliação 

 

As atividades de sistematização e/ou avaliação constituem parte de 

fundamental importância nos TDE-EaD, pois, desde que elaboradas de forma 

adequada, podem se tornar parte viva do texto, elemento a ele pertencente e não 

apenas um apêndice, como pode às vezes parecer. A forma de elaborar essas 

atividades pode, certamente, influenciar a relação que o professor-autor estabelece 

com seu destinatário, o estudante-leitor, estabelecendo, também por meio das 

atividades propostas, um processo de mediação pedagógica.  
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3.3.4.1 Tipologia de perguntas 

 

Marcuschi (2003) sugere uma “tipologia das perguntas de compreensão” 

baseada em textos didáticos de língua portuguesa que, sem muito esforço, pode 

servir de parâmetro para uma classificação de atividades propostas em textos 

didáticos de outras áreas de conhecimento. É importante ressaltar que, conforme o 

autor, essa tipologia tem por base posturas teóricas da Linguística Textual na qual o 

texto é visto como um processo em que predominam atividades cognitivas e 

discursivas, produtor de fenômenos colaborativos e dinâmicos. A tipologia proposta 

pelo autor foi organizada no quadro abaixo. 

Quadro 4 - Tipologia das Perguntas de Compreensão em LDP* 

Tipos de perguntas Explicitação Exemplos 
1. A cor do cavalo branco de 
Napoleão  

São P não muito frequentes e 
de perspicácia mínima, auto-
respondidas pela própria 
formulação. Assemelham-se 
às indagações do tipo: “Qual 
a cor do cavalo branco de 
Napoleão?”   

. Ligue 

Lilian - Não preciso falar sobre o 
que aconteceu. 

Mamãe - Mamãe, desculpe, eu 
menti para você. 

2. Cópias  São as P que sugerem 
atividades mecânicas de 
transcrição de frases ou pala-
vras. Verbos frequentes aqui 
são: retire, aponte, indique, 
transcreva, complete copie, 
identifique, assinale etc.  

. Copie a fala do trabalhador 

. Retire do texto a frase que... 

. Copie a frase corrigindo-a de 
acordo com o texto. 

. Transcreva o trecho que fala 
sobre... 

. Complete de acordo com o 
texto. 

3. Objetivas São as P que indagam sobre 
os conteúdos objetivamente 
inscritos no texto (o que, 
quem, quando, como, 
onde...) numa atividade de 
pura decodificação. A respos- 
ta acha-se centrada exclusi- 
vamente no texto. 

. Quem comprou a meia azul? 

. O que ela faz todos os dias? 

. De que tipo de música Bruno 
mais gosta?  

. Assinale com um x a resposta 
certa. 

4. Inferenciais Estas P são as mais 
complexas; exigem conheci-     
mentos textuais e outros, 
sejam pessoais, contextuais, 
enciclopédicos, bem como 
regras inferenciais e análise 
crítica para a busca de 
respostas. 

 

. Há uma contradição quanto ao 
uso da carne de baleia no Japão. 
Como isso aparece no texto? 

 
* Livro didático de língua portuguesa.  



115 
 

Quadro 5 - Tipologia das Perguntas de Compreensão em LDP 
 

Tipos de perguntas Explicitação Exemplos 
5. Globais São as P que levam em 

conta o texto como um todo e 
aspectos extra-textuais, en- 
volvendo processos inferen- 
ciais complexos.  

. Qual a moral dessa história? 

.  Que outro título você daria? 

. Levando-se em conta o sentido 
global do texto, pode concluir 
que ... 

 

6. Subjetivas 

Estas P em geral têm a ver 
com o texto de maneira 
apenas superficial, sendo que 
a R fica por conta do aluno e 
não há como testá-la em sua 
validade.    

. Qual a sua opinião sobre..? 

. O que voce acha do...? 

. Do seu ponto de vista, a atitude 
do menino diante da velha 
senhora foi correta? 

 

7. Vale-tudo São as P que indagam sobre 
questões que admitem qual- 
quer resposta não havendo 
possibilidade de se 
equivocar. A ligação com o 
texto é apenas um pretexto 
sem base alguma para 
resposta.   

. De que passagem do texto 
você mais gostou?  

. Se você pudesse fazer uma 
cirurgia para mudar o funciona- 
mento de seu corpo, que órgão 
você operaria? Justifique a res- 
posta. 

. Você concorda com o autor? 

 

8. Impossíveis Estas P exigem conheci- 
mentos externos ao texto e 
só podem ser respondidas 
com base em conheci- 
cimentos enciclopédicos. São 
questões antípodas às de 
cópia e às objetivas. 

. Dê um exemplo de pleonasmo 
vicioso (Não havia pleonasmo  
no texto e isso não fora 
explicado na lição)  

. Caxambu fica onde? O texto 
não falava de Caxambu) 

 

9. Meta-linguísticas  São as P que indagam sobre 
questões formais, geralmente 
da estrutura do texto ou do 
léxico, bem como de partes 
textuais.  

. Quantos parágrafos tem o 
texto? 

.  Qual o titulo do texto? 

. Quantos versos tem o poema? 

. Numere os parágrafos do texto.  

Marcuschi (2003, 54-55). 

* Livro didático de língua portuguesa.  

 

Na tentativa de fazer uma análise das atividades propostas nos textos 

analisados, o fiz sob as lentes de Marcuschi34, conforme a tipologia apresentada no 

                                                 
34 Vale salientar que a tipologia foi elaborada tendo em vista a análise de livros do ensino 
fundamental e médio. Neste trabalho realizei, portanto, um exercício de aproximação, de adequação 
a textos didáticos para ensino superior. 
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quadro acima. Em cada TDE-EaD analisado, foram encontradas perguntas35 de 

vários tipos, a depender do assunto em foco. Assim, podem ser conhecidos alguns 

exemplos de como os professores-autores elaboraram perguntas, à luz do quadro 

acima apresentado.  

 

Quadro 6 - Tipologia das Perguntas Encontradas no DidFIOC, DidUFAL e 

DidUFRN 

Tipos de perguntas Explicitação Exemplos 

 

1. A cor do cavalo branco de 
Napoleão  

São P não muito frequentes e 
de perspicácia mínima, auto-
respondidas pela própria 
formulação. Assemelham-se 
às indagações do tipo: “Qual 
a cor do cavalo branco de 
Napoleão?”   

 

Não foram encontrados 

 

2. Cópias  

São as P que sugerem 
atividades mecânicas de 
transcrição de frases ou pala-
vras. Verbos frequentes aqui 
são: retire, aponte, indique, 
transcreva, complete copie, 
identifique, assinale etc.  

 

Não foram encontrados 

 

3. Objetivas 

 

 

São as P que indagam sobre 
os conteúdos objetivamente 
inscritos no texto (o que, 
quem, quando, como, 
onde...) numa atividade de 
pura decodificação. A respos- 
ta acha-se centrada exclusi- 
vamente no texto. 

. Quais são as diferenças nas 
ênfases propostas na Pedagogia 
Paulo Freire e na Pedagogia  
Crítico-Social dos Conteúdos? 
(DidFIOC, p.44) 

.  Caracterize a Pedagogia Tradi-
cional, suas vantagens e des- 
vantagens para uma formação 
educativa e cidadã. (DidUFRN, 
p.3) 

. Com quais ELEMENTOS a 
DIDÁTICA trabalha? (DidUFAL, 
p. 26) 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Utilizo o termo “pergunta” como Marcuschi, que o faz para todo e qualquer tipo de atividade 
proposta, mesmo quando ela não se apresenta na forma interrogativa.  
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Quadro 7 - Tipologia das Perguntas Encontradas no DidFIOC, DidUFAL e 

DidUFRN 

 

Tipos de perguntas Explicitação Exemplos 

 

 

4. Inferenciais 

 

 

 

 

Estas P são as mais 
complexas; exigem conheci-     
mentos textuais e outros 
sejam pessoais, contextuais, 
enciclopédicos, bem como 
regras inferenciais e análise 
crítica para a busca de 
respostas. 

. Entre as muitas competências 
do auxiliar de enfermagem para 
atuar em nossa realidade, você 
poderia pensar em algumas que 
sejam de natureza mais técnica, 
mais organizacional ou 
metódica, mais comunicativa ou 
mais sociopolítica? (DidFIOC, 
p.68). 

. Descreva o ambiente escolar 
que caracteriza a escola 
tradicional, considerando o 
aluno, o professor e as 
atividades de ensino e 
aprendizagem. (DidUFRN, p.3) 

. As práticas pedagógicas 
influenciadas pelo construti-  
vismo e pelo sócio-inte- 
racionismo podem ser conside- 
radas como tendências pedagó- 
gicas? Por que? (DidUFAL, p.60) 

 

 

 

5. Globais 

 

 

 

São as P que levam em 
conta o texto como um todo e 
aspectos extratextuais, en- 
volvendo processos infe- 
renciais complexos.  

. O pensamento liberal também 
deixou suas marcas na Saúde. O 
avanço da especialização e do 
individualismo na pratica da 
saúde, que acaba responsa- 
bilizando apenas a pessoa,  
individualmente, por seu estado 
de saúde, seria exemplo disso? 
(DidFIOC, p.40).  

. Examine a sua prática 
pedagógica cotidiana, isto é, sua 
atitude com os alunos no dia-a-
dia da sala de aula. A seguir 
responda: 

1.Que correntes filosóficas, que 
teorias do conhecimento e que 
tendências pedagógicas influen- 
ciam sua maneira de ensinar? 

2.Que ideias dessas correntes, 
teorias e tendências fizeram 
você responder assim? 
(DidUFAL, p.64) 

. Analise os princípios que 
estruturam os PCN, conside- 
rando as exigências da educa 
ção na sociedade contem- 
porânea. (DidUFRN, aula 05, 
p.15) 
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Quadro 8 - Tipologia das Perguntas Encontradas no DidFIOC, DidUFAL e 

DidUFRN 

 

Evidentemente, o exercício de caracterização acima realizado, não significa 

um rigoroso enquadramento das atividades de sistematização/avaliação no quadro 

de tipologia proposto por Marcuschi (2003) e nem poderia sê-lo, visto que há 

perguntas que podem, por exemplo, ora ser vistas como inferenciais, ora como 

globais; ora como vale-tudo, ora como subjetivas, dada a aproximação que pode 

existir entre elas. O próprio autor admite que há perguntas que podem ser 

classificadas como híbridas.  

Os professores-autores dos textos analisados foram cuidadosos na 

elaboração das atividades, produzindo perguntas de tipos variados, no intuito de, 

certamente, requerer do estudante-leitor um efetivo processo de leitura, 

compreensão e aprendizagem dos conteúdos, num contexto de mediação 

pedagógica.  

Há perguntas que foram aqui tipificadas como objetivas pelo fato de se 

valerem de conteúdos objetivamente inscritos no texto, mas, diga-se, não 

constituíram atividades de pura decodificação, pois a resposta dificilmente acha-se 

centrada exclusivamente no texto. No caso, esse tipo de pergunta é sempre bem-

Tipos de perguntas Explicitação Exemplos 
 

7. Vale-tudo 

São as P que indagam sobre 
questões que admitem qual- 
quer resposta não havendo 
possibilidade de se 
equivocar. A ligação com o 
texto é apenas um pretexto 
sem base alguma para 
resposta.   

 

Não foram encontrados 

 

8. Impossíveis 

Estas P exigem conheci- 
mentos externos ao texto e 
só podem ser respondidas 
com base em conheci- 
cimentos enciclopédicos. São 
questões antípodas às de 
cópia e às objetivas. 

 

Não foram encontrados 

 

9. Meta-linguísticas  

São as P que indagam sobre 
questões formais, geralmente 
da estrutura do texto ou do 
léxico, bem como de partes 
textuais.  

Não foram encontrados 
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vindo, pois leva o estudante-leitor a ler o texto, com a atenção que se faz 

necessária, quando da elaboração de conceitos científicos, que prescindem de 

operações sistemáticas e consistentes. 

As perguntas inferenciais parecem ser, entretanto, as mais adequadas para 

que o estudante-leitor dos cursos superiores em geral, e dos cursos na modalidade 

de EaD, em particular, alcancem um bom nível de compreensão e por 

consequência, um bom nível de aprendizagem, pois as inferências  

 

baseiam-se em informações textuais explícitas e implícitas, bem 
como em informações postas pelo leitor. Na atividade inferencial, 
costumamos acrescentar ou eliminar, generalizar ou reordenar, 
substituir ou extrapolar informações. Isto porque avaliamos, 
generalizamos, comparamos, associamos, reconstruímos, 
particularizamos informações e assim por diante. Essas são 
atividades constantes na vida diária e podem ser treinadas como 
atividades ligadas aos processos de compreensão textual. 
(MARCUSCHI, 1996, p. 79) 

 

Esse tipo de pergunta exige do estudante-leitor, além da necessária 

compreensão dos textos, a busca em ultrapassá-los e reescrevê-los, possibilitando a 

análise de diversas situações de sua prática educativa. Foi encontrado um número 

significativo desse tipo de questão, o que aponta para o fato de que os professores-

autores dos textos aqui analisados, no que se refere ao quesito elaboração de 

atividades de sistematização/avaliação, o fizeram com muita propriedade. No limite 

do quadro acima foi registrado apenas um exemplo desse tipo de pergunta 

apresentado por cada texto analisado, mas há um número significativo de questões 

com perguntas que podem ser consideradas como inferenciais. 

As questões analisadas acima e tipificadas como inferenciais, subjetivas ou 

globais, podem ser consideradas, sob a ótica de Garcia Aretio (1994) como 

questões abertas. Para o autor, esse tipo de questão apresenta vantagens e 

inconveniências dentre as quais podem ser destacadas as mais significativas, para o 

contexto dessa análise. 
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VANTAGENS 

São insubstituíveis para comprovar como o aluno organiza os conhecimentos e como os 
expressa. 

Permitem apreciar a originalidade, criatividade e imaginação. 

Potenciam as capacidades de expressão e organização ao requerer que o aluno se 
expresse de forma gramaticalmente correta, lógica e coerentemente. 

Podem fomentar um estilo de estudo mais profundo que requeira comparar, sintetizar, 
ordenar, etc. 

 

INCONVENIÊNCIAS 

Possuem a dificuldade de representar a totalidade dos objetivos ao tratar 
necessariamente de uma amostra pequena de questões. Avalia-se sobre uma base muito 
limitada. 

Pode responder-se mais ao que se sabe do que ao que se pergunta. 

São difíceis de avaliar dado que frequentemente suas perguntas admitem diversidades 
de respostas ao estar formuladas de forma geral e ambígua. 

Possuem pouca validez e confiabilidade porque perguntas distintas habitualmente 
oferecem resultados distintos. 

Dificultam os procedimentos estatísticos. 

(Garcia Aretio, 1994:445) 

 

Faz-se importante o comentário do autor sobre as vantagens das avaliações 

compostas de questões abertas, pois, tendo em vista o perfil do estudante-leitor, 

essas atividades têm o papel de desenvolver sua capacidade de expressão, 

organização e criatividade, além de requerer que ele se expresse de forma 

gramaticalmente correta. As inconveniências de que trata o autor, entretanto, 

parecem não se aplicar ao caso analisados, visto que: a) não deve haver 

preocupações em avaliar a "totalidade dos objetivos" e sim, mesmo se tratando de 

uma "amostra pequena", que tenha significado, que o estudante-leitor consiga fazer 

a relação teoria-prática e relacionar os novos saberes com o cotidiano; b) as 

questões abertas devem permitir que o estudante-leitor faça seus trabalhos sem se 

prender necessariamente e apenas "ao que se pergunta", visto que as experiências 

de vida que podem permear seus textos, certamente resultam em "diversidades de 

respostas" e "resultados distintos", sem preocupações com a ocorrência de 

homogeneidade para bem responder a "procedimentos estatísticos". 
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Não é difícil perceber, portanto, que não há um tipo de questão que seja 

mais adequado para se fazerem presentes nos TDE-EaD. A escolha a ser feita pelo 

professor-autor vai depender do tipo de conteúdo apresentado no texto, da proposta 

pedagógica do curso, do perfil do estudante-leitor e da postura do professor-autor 

frente às complexas questões que envolvem o contexto da avaliação. Parece ser 

importante, entretanto, que as atividades sejam realizadas de forma a fazer com que 

o estudante-leitor, tanto venha a demonstrar compreensão textual, como a relacionar 

os conteúdos apresentados no texto com situações concretas vivenciadas no seu 

cotidiano, de forma crítica, constituindo um saber que venha a torná-lo sujeito de sua 

própria aprendizagem. 

Para concluir, trazemos um comentário de Dalben (2005) acerca da 

utilização de questões didáticas no modulo didático para a EaD. Diz-nos a autora 

que 

 

organizar o ensino de maneira bastante planejada pode significar 
para alguns um didatismo sem necessidade. No entanto, temos 
observado que muitas propostas pedagógicas interessantes, 
apresentadas nos últimos tempos, não têm obtido o devido sucesso 
pela ausência da incorporação de princípios e dimensões de 
planejamento e articulação concreta com o uso de técnicas de ensino 
adequadas (DALBEN, 2005, p.12)  

  

Diante da análise realizada, é possível afirmar que estratégias didáticas, 

como as que foram priorizadas acima, além de outras que, certamente, poderiam se 

fazer presentes em TDE-EaD, representam uma forma de organizar o processo de 

ensino; longe de preservar um “ranço tecnicista”, trazem para esses textos a 

organização e a lógica necessárias a um texto feito para ensinar.   

 

 

3.4 Estratégias linguístico-discursivas  

 

Conforme anunciado anteriormente, os textos selecionados foram também 

analisados sob o ponto de vista de estratégias linguístico-discursivas, recursos que 
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professores-autores utilizaram ao escrever, certamente no intuito de possibilitarem 

um contexto interacional, dialogal e envolvente, condições essenciais para a 

ocorrência de mediação pedagógica. 

Como pode ser visto, para esta análise serão discutidos dois tipos de 

estratégias linguístico-discursivas: os marcadores metadiscursivos, a 

intertextualidade.  

Marcadores metadiscursivos aparecem no decorrer de todos os textos 

analisados, como pode ser constatado no percurso desta análise, o que nos incitou 

a conhecer discussões acerca da natureza e importância desses marcadores nos 

textos didáticos, especificamente nos TDE-EaD. 

Crismore (apud PONTES, 2004, p.262) conceitua o metadiscurso como “um 

discursar do autor sobre o discurso, seja explicitamente, ou implicitamente. Sua 

função é mais para direcionar do que para informar os leitores”.  

Para Hyland (1998, p.437) “o metadiscurso se refere a aspectos de um texto 

que explicitamente organizam o discurso, envolvem a platéia e sinalizam para a 

atitude do escritor.” O autor, ao apresentar uma discussão acerca do que denomina 

metadiscurso, o classifica em dois tipos: i) o textual e ii) o interpessoal.  

i) O metadiscurso textual diz respeito aos recursos utilizados pelos autores 

para organizar suas proposições e são classificados em: a) conectores lógicos, b) 

marcadores de organização textual, c) marcadores endofóricos, d) marcadores de 

evidências, e) esclarecedores de conteúdo. 

Os conectores lógicos expressam a ligação entre ideias que o autor aborda 

no texto, sob o ponto de vista semântico (além disso, e, mas, por conseguinte, deste 

modo); os marcadores de organização textual são aqueles que marcam as várias 

fases de um texto (para concluir, concluindo, resumindo), anunciar seus objetivos 

(nosso objetivo aqui, meu objetivo, temos como objetivo) e dar sequência à 

discussão (em primeiro lugar, primeiramente, depois, finalmente); os marcadores 

endofóricos levam o leitor a buscar informações que o autor considera importantes, 

em outras partes do texto (como apontado acima, veja fig. X, consulte o quadro X, 

abaixo); os marcadores de evidências dizem respeito às referências que o autor faz 

a outros autores, outras fontes (de acordo com; segundo X, 1990; conforme Y, 

1990); os esclarecedores de conteúdo ou marcadores de reformulação ajudam o 



123 
 

leitor a compreender significados a partir de informações e explicações 

complementares (por exemplo, a saber, isto é, em outras palavras, melhor dizendo). 

Dentre esses marcadores do metadiscurso textual, será tratada, 

oportunamente, neste Estudo, a utilização dos marcadores de organização textual 

e dos marcadores de reformulação, visto que dizem respeito mais diretamente, 

como já foi dito, aos recursos utilizados pelos autores para organizar suas 

proposições, quando da elaboração dos TDe-EaD.  

ii) O metadiscurso interpessoal compreende os aspectos interacionais que 

demarcam a presença do autor no texto e sua perspectiva perante o conteúdo e seu 

leitor. Hyland (1998) apresenta cinco subcategorias de metadiscurso interpessoal: os 

atenuadores, os enfatizadores, os marcadores de atitude, os marcadores 

relacionais e os marcadores de pessoa. 

Os atenuadores são marcas que os autores utilizam para diminuir o 

comprometimento do autor com a tese em questão (talvez, provavelmente). Já os 

enfatizadores, pelo contrário, demarcam a certeza do autor com relação à ideia 

defendida (de fato, definitivamente, é claro, com certeza, evidentemente). Os 

marcadores de atitude exprimem uma atitude afetiva, transmitindo surpresa, estar de 

acordo, importância (concordo, acredito, surpreendentemente). Dentre essas 

subcategorias, entretanto, interessam a este trabalho os marcadores relacionais e 

os pessoais, por se tratarem das que mais diretamente contribuem para a interação 

leitor-texto. 

Os marcadores relacionais têm relação com o diálogo, pois são 

diretamente dirigidos ao leitor e tencionam convidá-lo a participar do discurso posto 

no texto, utilizando para isso pronomes de segunda pessoa (“Você vai poder 

observar”... “Você vai identificar”... “Como você já viu”...); verbos no modo 

imperativo (“Tente”, “Descreva”, “Releia”, “Caracterize”) e perguntas retóricas 

(“Você já tinha pensado nisso antes?” “Em que sociedade vivemos?” “Que educação 

queremos?”).  

Conforme Carvalho, é objetivo do autor ao usar esses marcadores 

 

tornar seu texto “um grande diálogo” com o seu leitor, interagindo 
constantemente [...] podemos dizer que a presença desses tipos de 
marcadores preenche até mesmo a falta do professor, como se pode 
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observar nos textos didáticos em módulos de ensino à distância. 
(CARVALHO, 2005, p.57) 

 

Já os marcadores pessoais, conforme Hyland (1998) são utilizados pelo 

autor para marcar sua própria presença no texto utilizando para isso pronomes 

pessoais de primeira pessoa do singular ou do plural e pronomes possessivos, 

permitindo que ele apresente suas ideias estabelecendo uma relação muito próxima 

com o leitor.  

O autor de textos, ao utilizar os marcadores pessoais sinaliza sua forma de 

pensar, seus argumentos, avaliações, elaborando um discurso persuasivo, na 

tentativa de convencer o leitor de suas ideias (CARVALHO, 2005).  

Mendonça (2005), com base em Crismore (1989), apresenta sugestões de 

diretrizes para elaboração de materiais didáticos, que trata de critérios 

metadiscursivos, conforme podem ser lidas abaixo: 

 

a) colocação explícita do tópico discursivo, 
b) colocação explícita da tese a ser defendida (ex: acreditamos 

que...na nossa opinião...),  
c) argumentos que justifiquem e salientem a importância da tese 

defendida,  
d) colocação explícita do objetivo do texto (ex: o  objetivo deste 

capítulo/seção é..., nesse capítulo/seção estudaremos...), 
e) colocação explícita do plano global do texto (ex: na primeira parte 

apresentaremos X, em seguida Y e finalmente Z ), 
f) colocação explícita sobre  a mudança de tópico (ex: a seguir 

trataremos...), 
g) avaliação das condições de verdade de uma teoria tratada ( ex: 

provavelmente, certamente...), 
h) resumos antecipatórios, 
i) resumos de revisão, 
j) atribuição de ideias (de acordo com X, segundo Y... ), 
k) colocação explícita sobre  as estratégias discursivas do autor e 

método de desenvolvimento (ex: nessa seção descreverei...). 
(CRISMORE apud MENDONÇA, 2005 p.88) 

 

O conhecimento dessas diretrizes, em alguma medida, ajudou a compor o 

conjunto de categorias que serviu de base para o processo de análise que aqui se 

efetivou. 
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Em seguida, serão apresentadas as formas de utilização, pelos professores-

autores, dos marcadores metadiscursivos (textuais e interpessoais) e a 

intertextualidade, nos textos analisados.   

 

 

3.4.1 Marcadores do metadiscurso textual: elementos de coesão sequencial 

 

Os estudiosos da Linguística Textual de nosso país, como, por exemplo, 

Koch (2006) e Marcuschi (1983) vêm realizando um esforço notável para deixar 

claras questões concernentes a esse ramo da Linguística, tendo para isso buscado 

em autores de outros países, representantes de suas várias vertentes36.  Num mar 

imenso e profundo, povoado de incertezas e onde o pouco conhecido incita os 

navegadores a continuarem sua viagem, navegam os estudiosos da Linguística 

Textual. 

Em meio às inúmeras questões de que trata esse ramo da Linguística, 

interessou a este trabalho entender o conceito de coesão, ao saber que se trata de 

um dos fatores responsáveis pela textualidade. Em se tratando de textos didáticos, 

especificamente daqueles destinados a estudantes de cursos na modalidade de 

educação a distância, elementos de coesão são imprescindíveis para a legibilidade 

desses textos, no intuito de que venham possibilitar compreensão e aprendizagem. 

No limite desta análise que não pretendeu, e nem poderia, abranger todos os 

elementos responsáveis pela coesão de um texto, foram escolhidos aqueles que 

pareceram imprescindíveis na elaboração dos TDE-EaD: os esclarecedores de 

conteúdo ou marcadores de reformulação e os organizadores textuais que são 

categorizados por Hyland (1998) como metadiscurso textual. 

 

 

 

 

                                                 
36 Entre esses autores aparecem com mais evidência: Beaugrand e Dressler (1981) e Van Dijk 
(1989). 
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3.4.1.1 Os esclarecedores de conteúdo ou marcadores de reformulação 

 

Como vimos, os elementos esclarecedores de conteúdo ou marcadores de 

reformulação ajudam o leitor a compreender significados a partir de informações e 

explicações complementares, utilizando-se os autores de expressões como melhor 

dizendo, por exemplo, a saber, isto é, em outras palavras.  

Antunes (2007) realiza uma discussão na qual considera a paráfrase uma 

operação de reformulação, vista como um recurso da repetição, por se tratar de 

voltar a dizer o que já foi dito antes, dizendo o mesmo de outro jeito, com outra 

formulação. A paráfrase se faz presente nos textos, no sentido de explicar, deixar 

claro um enunciado e ainda constitui um recurso coesivo, ao promover a ligação 

entre dois segmentos textuais, uma vez que, embora com palavras diferentes, 

alguma coisa é dita outra vez, em outro ponto do texto. Afirma ser a paráfrase “um 

recurso bastante comum nos textos explicativos, ou naqueles com função didática, 

nos quais há, obviamente, um interesse particular na compreensão dos pontos 

abordados. (ANTUNES, p.62, 2007). 

Também Sousa (2001) considera essas expressões reformuladoras como 

paráfrases, pois dão nova estrutura ao texto, transformando a linguagem escrita em 

linguagem coloquial,37 própria da oralidade.  

Reforçando a discussão, Koch declara que na paráfrase 

 

tem-se um mesmo conteúdo semântico apresentado sob formas 
estruturais diferentes. Cabe ressaltar, porém que, como acontece na 
recorrência de termos, a cada reapresentação do conteúdo, ele sofre 
alguma alteração, que pode consistir, muitas vezes, em ajustamento, 
reformulação, desenvolvimento, síntese ou previsão maior do sentido 
primeiro (KOCH, 2003, p.56). 

 

Ou seja, o texto escrito é formalmente configurado de forma diferente do 

texto oral, mas o professor-autor lança mão de recursos textuais no sentido de trazer 

para ele os elementos que podem dar a esse texto o caráter coloquial e de 

                                                 
37  O termo coloquial aqui não se refere ao registro sociolingüístico da linguagem informal e íntimo e 
sim, no sentido de conversacional, como ocorre na interação face a face. 
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aproximação entre o professor-autor e o estudante-leitor, tão caros ao sucedimento 

de mediação pedagógica. 

As paráfrases constituem uma das recorrências responsáveis pela 

sequenciação textual ou progressão textual, mecanismos utilizados pelo produtor do 

texto no intuito de fazê-lo progredir, mantendo o fio discursivo. (KOCH, 2006). 

Vejamos no DidFIOC, no DidUFAL e no DidUFRN exemplos da utilização de 

paráfrases, conforme os excertos abaixo:38 

 

As questões de um professor e de sua turma não são apenas 
didáticas, porque, em seu “grupo de ensino”, isto é, em sua turma, 
está também refletida a complexidade das relações dos vários outros 
agrupamentos existentes na escola e dos quais todos, de alguma 
maneira, também participam (DidFIOC, p.16) 
 
Uma escola reflexiva, pública ou particular, em que as pessoas são o 
seu sentido de existir, conforme já vimos, que se questiona 
permanentemente, não é compatível com uma mercoescola, isto é, 
como uma escola que vê no mercado profissional o seu sentido de 
existir (Idem, p.24) 
 
 As exigências da sociedade planetária devem ser trabalhadas 
pedagogicamente a partir da vida cotidiana, da subjetividade, isto é, 
a partir das necessidades e interesses das pessoas (Idem, p. 76) 
 
A concepção filosófica, isto é, os ideais de homem e de sociedade 
daquele que se propõe a educar, fundamentará o paradigma de sua 
ação educativa (DidUFAL, p. 36) 
   
A zona de desenvolvimento proximal, uma das maiores descobertas 
acerca dos níveis e processos da aprendizagem humana, conceito 
apresentado por Vygotsky, refere-se a uma instância do 
desenvolvimento mental que só será atingida pelo aprendiz mediante 
a intervenção de alguém que já atingiu esse nível de 
desenvolvimento, ou seja, mediante a intervenção de um agente 
social (Idem, p. 58). 
 
Na situação de ensino-aprendizagem escolar, esse adulto que irá 
orientar a solução de problemas por parte do aluno é o professor ou 
os companheiros mais capazes, isto é, os colegas que já se 
encontram num nível de desenvolvimento mais adiantado. (Idem, p. 
59). 
A qualidade e eficiência do ensino dependem, portanto, de uma boa 
organização das ações, ou seja, de um bom planejamento. Daí que 
o “planejamento do ensino” seja também um tema (ou assunto) da 
disciplina Didática. (DidUFRN, aula 01 p. 6) 

                                                 
38 As expressões que indicam paráfrases foram grifadas em negrito, para que o leitor as encontre nos 
excertos, sem dificuldades. 
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O conteúdo a ser ensinado é tratado isoladamente, isto é, 
desvinculado dos interesses dos alunos e dos problemas reais da 
sociedade e da vida. O método de ensino é dado pela lógica e 
seqüência do assunto, modo pelo qual o professor se apóia para 
comunicar-se desconsiderando o processo cognitivo desenvolvido 
pelos alunos para aprender. (Idem, Aula 03 p.2) 
 
De imediato, isso traz à tona uma importante questão 
epistemológica: não há ensino no vazio porque é preciso haver o 
sujeito da aprendizagem. Em outras palavras, o diálogo é 
fundamental para a construção do conhecimento. (Idem, Aula 4 p. 9) 
 

A presença das expressões que demarcam a existência de paráfrases nos 

textos analisados comprova a afirmação de Antunes (2007) sobre o fato de que elas 

têm um papel de significativo recurso reiterativo e se fazem presentes comumente 

nos textos didáticos que são, por natureza, explicativos e têm, especificamente, 

interesse na compreensão. Ficou comprovado também o papel que as paráfrases 

exercem no que concerne à progressão textual. 

No caso desta análise, quando foi realizada uma leitura atenta desses 

textos, não foi difícil corroborar a opinião de Antunes (2007) e Kock (2003), visto que 

é realmente importante para um sujeito que está lendo um texto com o intuito de 

compreender, de aprender os conteúdos que ali estão em discussão, encontrar, 

mesmo que em poucas palavras, explicações, esclarecimentos e que, ao mesmo 

tempo, permitem que o texto se desenvolva com fluidez.  

Essa estratégia textual foi explorada também por Sousa (2001 e 2006), por 

considerá-la pertinente ao gênero mediacional. Diz-nos essa autora que a repetição 

é uma forma de reiteração discursiva, uma marca da conversação que é 

transportada para a escrita de uma forma mais sutil e cuidadosa, podendo constituir 

um mecanismo de persuasão e podendo proporcionar envolvimento no contexto 

virtual de revisão e construção de novos conhecimentos. 

Koch (2006), apoiada em Marcuschi (1997), lembra que a repetição é uma 

estratégia das mais presentes na oralidade, contribuindo para a organização 

discursiva e favorecendo a coesão e a geração de sequências mais compreensíveis, 

resultando uma textualidade menos densa e maior envolvimento interpessoal, tanto 

nos textos orais quanto nos escritos.  
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Aparecem nos textos analisados outras formas diferentes de repetições, 

além das paráfrases, como, por exemplo, a repetição da mesma palavra ou de 

palavras cognatas que, provavelmente, prendem a atenção do estudante-leitor pela 

enfatização. Vejamos alguns exemplos: 

 

Para os ambientalistas, comportamentalistas ou behavioristas, o 
comportamento humano pode ser controlado através de estímulos 
ambientais. Quando os estímulos provocam reações agradáveis ou 
comportamentos socialmente aprovados, ocorre um reforço deste 
tipo de comportamento, que o indivíduo tende a fixar e repetir. 
Quando os estímulos provocam reações desagradáveis ou 
comportamentos socialmente reprovados, ocorre a extinção. 
(DidUFAL, p.41) 
 
O significado da palavra liberal [...] refere-se à concepção filosófica 
do Liberalismo que, defendendo as liberdades e interesses 
individuais numa sociedade de classes, defende, conseqüentemente 
a propriedade privada dos bens e meios de produção. O termo 
liberal, portanto, refere-se à ideologia, defendida pelas classes 
burguesas. E as tendências pedagógicas liberais se constituem 
numa aplicação dos princípios liberais à educação. (Idem, p.43) 
 

Formar trabalhadores da área de saúde sem qualificação não é ideia 
nova, como você sabe. Porem, na realidade, nem todos os 
profissionais têm tido acesso a uma formação propriamente dita, e 
sim a experiências rápidas, em forma de treinamento e reciclagem, 
que embora possam significar ganhos na atuação desse profissional, 
não substituem a formação mínima necessária. (DidFIOC, p.61) 
 
Por outro lado, há autores que vêem na escola um espaço de 
reprodução das desigualdades sociais, de exclusão e segregação. 
Sob esse ponto de vista, a repetência e a evasão, por exemplo, 
seriam intrínsecas à escola e inevitáveis, por serem decorrentes da 
própria função estabelecida para a escola pela sociedade. 
(DidUFRN, aula 04 p. 4) 
 
Da maneira como os diversos grupos sociais vêm se reconfigurando, 
nas últimas cinco décadas, nos leva a crer que a sociedade 
contemporânea se caracteriza por ser cada vez mais multicultural. 
Isso se justifica pela situação social que vem afetando cada vez mais 
as comunidades e as escolas, que se converteram em microcosmos 
da diversidade cultural da sociedade planetária. A convivência entre 
pessoas de culturas diferentes torna-se condição primordial para um 
clima saudável de aprendizagem. Essas novas circunstâncias 
criaram, por vezes, problemas de difícil solução. Contudo, esse 
desafio constitui uma oportunidade para educar em um clima 
multicultural, na perspectiva de um pluralismo positivo orientado 
pela cultura do respeito à vida. (Idem, aula 05 p. 3) 
 
A avaliação pode, portanto, ser considerada como uma parte 
integrante do processo de ensino-aprendizagem, na qual ensino e 
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avaliação são concebidos como dois componentes interconectados 
de um sistema único, não havendo, assim, momentos ou trabalhos 
com uma importância especial para efeitos de avaliação. As tarefas 
avaliativas devem, ao mesmo tempo, gerar novas oportunidades de 
aprendizagem e constituir fontes de informação essenciais tanto para 
o professor quanto para o aluno. (Idem, aula 15 p. 6) 
 

Nesses casos fica explícita a preocupação dos professores-autores em 

fortalecer as ideias em construção sem nenhum “pudor” estilístico, visto que o que 

está em jogo são a compreensão, a clareza e a explicitude do assunto para o 

estudante-leitor. Muitas vezes, a repetição pode ser culpada por um estilo pouco 

elaborado, entretanto, em se tratando dos TDE-EaD os professores-autores, muitas 

vezes, prescindem de um estilo mais elaborado, em favor do fortalecimento da 

relação entre professor e aluno com vistas à aprendizagem, o que em última 

instância, constitui a mediação pedagógica. Marcuschi demonstra preocupação com 

o fato afirmando que “apesar de ser frequente na oralidade, a repetição também se 

faz presente na escrita, desempenhando forte recurso persuasivo. Importante 

destacar que aquela ideia de que repetir significa ‘pobreza vocabular’ precisa ser 

repensada” (2005, p.115). 

Antunes (2007) denomina a utilização repetida de palavras de “repetição 

propriamente dita” e deixa transparecer uma opinião coincidente com a de 

Marcuschi (2005) quando afirma que  

 

Ao contrário do que aparece nas falas de alguns professores e nas 
instruções de certos manuais de redação, a repetição de palavras é 
um recurso textual significativo. Sua ocorrência em textos é 
incontestável, isto é, os textos maiores, orais ou escritos, formais ou 
informais, normalmente, trazem palavras repetidas, sem que isso 
lhes afete a qualidade. Em geral, e por falta de um conhecimento 
mais consistente, a repetição tem sido vista apenas como uma 
característica da oralidade informal, da conversa familiar, 
espontânea e descontraída. Assim, costuma-se pensar que repetir 
palavras é coisa da conversação coloquial, uma concessão que se 
faz uma vez que "a fala tudo permite". (ANTUNES, 2007, p.71) 

 

A referida autora acrescenta que as pesquisas têm demonstrado que a 

repetição de palavras tem sido um recurso “generalizado, incontestável e funcional”, 

em textos escritos formais, contrariando o pensamento de quem, por falta de 

conhecimento, considera a repetição como um recurso utilizado apenas na 
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conversação coloquial. 

As paráfrases e as repetições são, portanto, estratégias metaformulativas 

que cumprem um importante papel nos textos analisados, tendo em vista que 

contribuem para deixá-los mais claros, mais explicativos, além de contribuírem para 

a progressão textual, para a fluidez da discussão, contribuindo, assim, para a 

construção de sentidos.   

 

 

3.4.1.2  Organizadores textuais 

 

Os marcadores de organização textual, como já vimos, são aqueles que 

marcam as várias fases de um texto (para concluir, concluindo, resumindo), anunciar 

seus objetivos (nosso objetivo aqui, meu objetivo, temos como objetivo) e dar 

sequência à discussão (em primeiro lugar, primeiramente, depois, finalmente). 

Marcuschi (2008), ao apresentar os processos de coesão, denomina esses 

marcadores de “operadores organizacionais de espaço e tempo textual”, dando 

como exemplos: em primeiro lugar, em 2º lugar, como veremos, como vimos, neste 

ponto, aqui na 1ª parte, no próximo capítulo.” 

Sousa (2001), no que concerne à descrição e análise do gênero 

mediacional, faz uma alusão a Chafe (1985), que diz respeito a palavras e 

expressões que marcam, controlam e monitoram o fluxo da informação da fala39. 

Nesse gênero aparecem expressões (como já vimos, observe que, é importante 

que, agora, depois, nesta seção, neste tópico, é interessante) que marcam o fluxo e 

a coesão sequencial do texto. Com base nessas afirmações, podem ser destacadas 

nos textos analisados, os seguintes exemplos:  

 

Se a saúde da educação não vai bem, como vimos, a saúde do 
brasileiro igualmente precisa de cuidados. (DidFIOC, p.31). 
 

                                                 
39 Segundo Sousa (2001) Chafe (1985) destaca expressões que aparecem na fala como well (bem), 
now (agora), by the way (a propósito). 
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Como você pode observar, essa forma de ensinar esteve e está 
presente em boa parte das nossas escolas, inclusive na área de 
Enfermagem, em todos os níveis. (Idem, p.38). 
 
Como já vimos, uma tendência pedagógica não existe fora da 
realidade, como uma abstração. Ela traduz valores e ideias de uma 
determinada sociedade. (Idem, p.40). 
 
Você viu, neste tema, tendências importantes que vêm marcando a 
educação nessas últimas décadas. Viu, também alguns temas atuais 
que estão estimulando o debate entre os educadores e a 
construção/reconstrução de projetos político-pedagógicos. (Idem, p.51). 
 
De antemão, deve-se dizer que as três dimensões (humanista, técnica 
e política) são indissociáveis no estudo da organização e realização do 
processo de ensino-aprendizagem (Did-UFAL, p.15). 
 
Pelo exposto, a disciplina Didática preocupa-se com as relações 
interpessoais dos sujeitos do processo educativo, com a organização 
técnico-metodológica do processo de ensino-aprendizagem e com a 
intencionalidade política da educação (Idem, p.16) 
 
A seguir, será apresentada uma serie de técnicas avaliativas que 
poderão ser aplicadas em situações de verificação da aprendizagem 
(Idem, p.74)  
 
Até aqui vimos que o objeto de estudo da Didática é o ensino, em 
sua totalidade, e que ela faz uso de saberes de diversas áreas do 
conhecimento humano. Poderíamos, então, perguntar: mais 
especificamente, o que a Didática vai estudar? Que temas são do 
seu interesse? (DidUFRN, Aula 01 p. 5). 
 
Se a escola pode ser considerada o espaço privilegiado da ação 
didática, é na sala de aula que essa ação ocorre, de fato. Não que 
ela seja o único local permeado pelo processo de ensino, da mesma 
forma que – como vimos – não é apenas na escola que o ensino, 
enquanto prática social, acontece (Idem, Aula 04 p. 7). 
 
Até agora, abordamos os conceitos e temas da Didática de um 
modo genérico, ou seja, sem uma referência mais explícita às 
questões particulares que envolvem o ensino das chamadas 
“Ciências Naturais” e da Matemática (Idem, Aula 06,p.1). 
 

 

Essa estratégia Linguística foi comumente encontrada nos textos analisados, 

o que pode demonstrar que os professores-autores buscaram o fortalecimento de 

relações interacionais, utilizando-se de expressões bastante comuns nas situações 

de aulas presenciais, especificamente naquelas em que o professor utiliza essas 

expressões, no intuito de organizar o decurso da aula numa sequência lógica 
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procedimento que beneficia o acompanhamento do seu raciocínio, pelo estudante, 

especialmente quando se trata de uma aula expositiva.   

 

 

3.4.2  Marcadores do Metadiscurso Interpessoal 

 

O metadiscurso interpessoal, como vimos, é um importante marcador 

interacional, pois sinaliza a presença do autor no texto e sua perspectiva perante o 

conteúdo e seu leitor. Com base em Hyland (1998), foram analisados dois 

significativos marcadores para os TDE-EaD: marcadores relacionais e os 

marcadores de pessoa. 

 

 

3.4.2.1  Marcadores relacionais 

 

Os marcadores relacionais, como já foi dito, são aqueles utilizados pelos 

escritores no intuito de estabelecer um diálogo com o leitor e trazê-lo para participar 

da discussão. Para isso, empregam pronomes de segunda pessoa, verbos no modo 

imperativo e elaboram perguntas retóricas. 

Interessou, pois, a esta análise perceber, se a linguagem utilizada é amigável e 

incentivadora, entendendo que o TDE-EaD deve ter por princípio promover uma 

interação entre o professor e o aluno, o que seria improvável acontecer sem essas 

estratégias de aproximação e relações empáticas. Esse tipo de linguagem decorre 

da necessidade de trazer para o texto uma situação de linguagem coloquial 

comumente utilizada na aula presencial, como por exemplo, a utilização do pronome 

você, do verbo no modo imperativo e de perguntas retóricas.  
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3.4.2.1.1 O marcador relacional Você 

 

Os textos selecionados para análise trazem inicialmente uma 

“Apresentação” que trata de dar conhecimento ao aluno da disciplina que se está 

iniciando. Como na maioria dos textos neste gênero, o marcador relacional você é 

utilizado no sentido de criar uma expectativa de aproximação entre o professor-autor 

e o estudante-leitor. Vejamos: 

 

Você está começando o estudo da disciplina Didática.[...] Além da 
leitura das aulas e da realização das atividades presentes em cada 
uma delas, você também deverá executar certas ‘Práticas’ (assim 
identificadas ao longo das aulas) previstas na carga horária total da 
disciplina (DidUFRN- Aula 01, p.1). 
 
Você está começando o estudo de mais um Módulo do Núcleo 
Estrutural - Proposta pedagógica: as bases da ação. A partir de 
agora você vai poder refletir com maior profundidade sobre a escola, 
seus atores, e as práticas que nela se desenvolvem (DidFIOC, p.9).  
 
Vocês vêm do estudo de disciplinas que compõem o curso de 
Pedagogia. Passaram por aquelas denominadas de fundamentos da 
educação e pelo estudo do que é currículo, já devendo ter bem clara 
uma concepção deste (DidUFAL, p.5). 

 

Autores, como por exemplo, Santos (2001) consideram que o pronome você, 

nos textos didáticos, possui uma função dêitica que reforça o apelo à interação com 

o leitor. Procurando um sentido mais exato da palavra dêixis (ou díxis), vimos que  

 

é uma característica da linguagem humana que consiste em fazer 
um enunciado referir-se a uma situação definida, real ou imaginária, 
que pode ser: a) quanto aos participantes do ato de enunciação (1ª 
pessoa - o que fala; 2ª pessoa - aquele a quem se dirige a fala; 3ª 
pessoa - todo assunto da comunicação, que não sejam a 1ª e 2ª 
pessoas); b) quanto ao momento da enunciação (díxis temporal); c) 
quanto ao lugar onde ocorre a ação, estado ou processo (díxis 
espacial) [Além da díxis Linguística, existe a díxis não Linguística, 
feita com gestos, mímica, expressões faciais, ruídos etc.) (dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa). 
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No caso dos textos didáticos e, especificamente, dos TDE-EaD trata-se do 

dêitico relativo aos participantes do ato de enunciação, como vimos nos exemplos 

acima, por ocasião da interação do professor-autor com o estudante-leitor.  

Esse marcador relacional que, como já foi comentado anteriormente, cumpre 

uma função dêitica, aparece também no Corpo do Texto, do material analisado, 

embora sem a regularidade esperada. 

No DidFIOC há uma reiterada utilização do pronome de segunda pessoa 

Você no percurso de todo o texto, conforme os exemplos abaixo: 

 

Para começar, convidamos você a voltar um pouco ao seu próprio 
passado. (Did-FIOC, p.35) 

Como você pode observar essa forma de ensinar esteve e está 
presente em boa parte das nossas escolas, inclusive na área de 
Enfermagem, em todos os níveis. (Did-FIOC, p.38) 

Você, após conhecer os dados educacionais do país, pode avaliar se 
a escola tem, de fato, corrigido ou ampliado as desigualdades 
sociais. (Did-FIOC, p.39) 

Como você pode ver, por motivos diferentes, havia muita gente 
insatisfeita com a situação. (Did-FIOC, p.41) 

Se você tiver acesso à Internet e desejar conhecer mais a respeito 
de Paulo Freire, visite o site http:// pauolofreire.org. (Did-FIOC, p. 42) 

 

No DidUFRN, a utilização do pronome você aparece ao longo de todas as 

quinze aulas, embora de forma irregular, ou seja, se faz presente ora mais, ora 

menos, no decorrer do Corpo do Texto, entretanto, sempre aparecendo no 

enunciado das Atividades e no Resumo. Vejamos alguns exemplos:    

 

 
RESUMO 
Nesta aula, você relacionou as implicações das diversas correntes 
teóricas da didática na formulação do pensamento didático brasileiro, 
visando a sua caracterização ao longo do seu processo histórico 
(DidUFRN, aula 3, p.16). 
 
Atividade 6 
Identifique, a partir de sua experiência prévia como estudante, algum 
elemento que considere pertencer a essa categoria, ou seja, que 
componha o “currículo oculto” da escola que você freqüentou 
(DidUFRN, aula 4, p.14). 
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Atividade 2 
Agora que você já obteve maiores esclarecimentos acerca do 
conceito educativo de um projeto bem como das suas características, 
etapas, possibilidades e limitações, reflita sobre as informações 
apresentadas até agora e responda às questões que seguem 
(DidUFRN, aula 8, p.7). 
 
RESUMO 
Nesta aula, você identificou os itens de um planejamento (objetivos, 
metodologia,conteúdos, avaliação e outros) como forma sistemática 
de organização do trabalho docente, analisando os tipos de 
objetivos, procedimentos didáticose sua importância no planejamento 
do professor (DidUFRN, aula12, p.19). 

 
Atividade 2 
Tendo em vista o planejamento apresentado como exemplo, 
responda às questões a seguir. 

a) Que objetivos você acredita serem almejados nessa unidade de 
ensino?(pense não apenas em termos de conteúdos, mas de 
procedimentos e atitudes). 

b) Para qual nível de ensino (e série) você considera a unidade 
adequada?Por quê? 

c) Que aspectos você destacaria no que diz respeito às questões 
metodológicas? (DidUFRN, aula 14, p.7). 
 

No DidUFAL, as professoras-autoras restringiram a utilização desse 

marcador às “chamadas” localizadas em “boxes” inseridos no decorrer do Corpo do 

Texto, conforme exemplos abaixo: 

 

Acreditamos que após a leitura do guia e deste primeiro texto vocês 
serão capazes de responder a indagação de Selma Garrido a 
respeito da Didática. Tentem! (DidUFAL, p.14). 
 
E agora? Diante das concepções segundo as quais vocês explicam 
a aprendizagem de seus alunos, vocês se sentem: inatistas, 
ambientalistas ou interacionistas? Por que? (DidUFAL, p.43). 
 
Perceberam como a Pedagogia da Escola Nova é diferente da 
Pedagogia Tradicional? Entretanto, se vocês prestarem bem 
atenção vão descobrir o que as torna semelhantes a ponto de serem 
incluídas no mesmo grupo de Tendências Liberais. O que será? 
(DidUFAL, p.48). 
 

Essas “chamadas” aparecem de forma esparsa ao longo do Corpo do Texto 

e sempre utilizam o termo Você no plural, o que, aparentemente, parece não 

possibilitar o mesmo apelo interacional do que quando utilizado com maior 
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frequência e com o referido pronome escrito no singular. Vale ressaltar que as 

professoras-autoras utilizaram também o dêitico Vocês no enunciado das atividades 

de avaliação: 

 

Agora vocês já estão em condições de responder: (DidUFAL, p.26). 
 
Agora que vocês já conhecem as Correntes Filosóficas, as Teorias 
do Conhecimento e as Tendências Pedagógicas que influenciam a 
prática escolar vamos avaliar este conhecimento através das 
respostas dadas por vocês às questões propostas no exercício de 
verificação da aprendizagem que se segue. (DidUFAL, p. 62). 
 

Dentre os três textos analisados, o Did-FIOC é o que utiliza mais 

efetivamente e enfaticamente esse marcador, permitindo que o estudante-leitor se 

torne parte ativa em todo o processo, tendo em vista que o texto o convida para 

participar da discussão, não somente nos momentos nos enunciados de avaliação e 

nos momentos de síntese, mas, sobremaneira, nos momentos de elaboração dos 

conceitos, das informações, das argumentações.  

Assim sendo, a utilização do você, especificamente nos TDE-EaD, mas não 

somente neles, assume uma função dêitica, função de designar, além de “expressar 

intimidade e solidariedade” (ANDRADE, 2006), gerando circunstâncias próprias de 

uma situação dialógica, interativa e envolvente. 

 

  

3.4.2.1.2  O uso do verbo no imperativo 

 

Do ponto de vista gramatical, o modo verbal imperativo, segundo o 

Dicionário da Língua Portuguesa de Houaiss, indica ordem, pedido, exortação 

(encorajamento, estímulo, incitação). Considerado por Hyland (1998) um marcador 

relacional, esse modo verbal sinaliza e reforça a presença do estudante-leitor nos 

textos, conforme os exemplos a seguir. 
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O uso desse modo verbal foi encontrado no DidFIOC40, conforme os 

excertos abaixo:  

 

Se você tem acesso à Internet, busque os endereços de sites 
também indicados para você navegar e conhecer outros aspectos 
relacionados aos temas deste módulo. Finalmente, você encontrará 
as Atividades de avaliação do módulo, referentes às competências 
que este estudo possibilitará você construir. Escolha apenas uma 
delas, a que você se sentir mais à vontade para realizar. [...] 
encaminhe-a imediatamente ao seu tutor, dentro dos prazos 
orientados. [...] discuta os conteúdos aqui apresentados com outros 
cursistas ou ex-cursistas de sua cidade. [...] Converse também com 
outros professores e enfermeiros dos serviços de saúde em que você 
trabalha. [...] aproveite as linhas de pé de página... (DidFIOC, p. 11). 
 

Analisando o excerto, é possível verificar que a professora-autora, utiliza o 

modo verbal imperativo, ora no sentido de dar uma instrução (“Escolha apenas...”, 

“encaminhe-a imediatamente”), ora tentando uma incitação (“Se você tem acesso à 

Internet, busque os endereços de sites...”), ou ainda fazer um apelo (“Converse 

também com outros professores...” “aproveite as linhas de pé de página...). A 

presença desse modo verbal traz para o texto uma situação comum em salas de 

aulas presenciais, possibilitando uma situação de interação dialogal (tornando-se 

ainda mais enfática quando acompanhado do pronome você). Essa situação, 

certamente, deverá ocorrer também quando da leitura pelo estudante-leitor. 

Assim como na Apresentação, o uso verbo no modo imperativo foi também 

encontrado em algumas passagens no Corpo do Texto, como as que foram 

selecionadas abaixo, representativas da forma como foram, de forma geral, 

apresentadas: 

 

Observe, ainda, como elas vão e  voltam no tempo, de acordo com o 
momento que se vive na sociedade e como, às vezes, a prática 
docente alterna entre uma e outra tendência pedagógica (DidFIOC, 
p. 36) 
 
Procure comparar a maneira como se deu esse processo de 
construção das bases legais da educação com o que aconteceu no 
mesmo período na área da Saúde.  (Idem, p.53)  
 

                                                 
40  Não foi encontrada a utilização do modo verbal imperativo na Apresentação do DidUFAL, nem do 
DidUFRN.  
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Leia, a seguir, o poema de Carlos Drummond de Andrade. O poeta, 
que atuou como educador, mas era enfermeiro, mostra nos seus 
versos uma compreensão própria de cuidado (Idem, p.70) 
 
Vejamos a seguir, dois pequenos trechos de autoria de dois 
importantes educadores da área de Didática (DidUFRN, aula 01, p.3)  
 
Tomemos como exemplo os itens 3 e 7 “organização do trabalho 
pedagógico na escola” e “planejamento de ensino” (Idem, aula 01, 
p.5)  
 
Vejamos um material concreto e suas possibilidades de uso em sala 
de aula de acordo com o conteúdo a ser abordado: o tangran. (Idem, 
aula 10, p.3) 

  

Foi constatado, assim como aconteceu por ocasião da análise da 

Apresentação, que o modo verbal imperativo, embora com conotações 

diferenciadas, tem presença significativa no Corpo do Texto do material analisado. 

No DidFIOC predominam os verbos que pressupõem um contexto de  instigação, de 

sugestão, enquanto que no DidUFRN predomina uma situação explícita de 

envolvimento entre os professores-autores e os estudantes-leitores.  

 No DidUFAL, esse modo verbal aparece somente nas  situações de cunho 

avaliativo, conforme exemplos abaixo: 

 

Respondam: qual o papel da disciplina Didática na formação do 
professor? (DidUFAL, p.35) 

 
Respondam: as práticas pedagógicas influenciadas pelo 
construtivismo e pelo sócio-interacionismo podem ser consideradas 
como tendências pedagógicas? Por quê? (Idem, p. 60)  
 

O DidFIOC e o DidUFRN, que, como vimos, utilizam esse modo verbal tanto 

na Apresentação como no Corpo do Texto, o fazem também por ocasião da 

elaboração das questões avaliativas. Vejamos: 

 

Procure analisar essas idéias, especialmente as que tratam do papel 
do professor. (DidFIOC, p.44). 
 
Procure refletir sobre o que você considera antagonismo de ideias e 
diferença de ideias, com base em sua prática profissional como 
enfermeiro e professor (DidFIOC, p.22) 
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Leia, com atenção, os depoimentos a seguir [...] Leve esses 
depoimentos a uma turma e pergunte a seus alunos auxiliares o que 
acham desses pontos de vista. Registre os comentários e aproveite 
para debater em sala a respeito de como eles se sentem como 
auxiliares, na realidade atual. (DidFIOC, p.84) 
 
Caracterize a Pedagogia Tradicional, suas vantagens e 
desvantagens para uma formação educativa e cidadã. (DidUFRN, 
Aula 03, p.3) 
 
Retome a lista de concepções alternativas, elencadas no texto a 
partir do trabalho de Santos (1998). Escolha cinco dos onze 
exemplos citados. Explicite, para cada um deles, qual seria a 
concepção “correta”,do ponto de vista do conhecimento científico 
aceito atualmente. (DidUFRN, Aula 09, p.3) 
 
Explique a relação entre os elementos que constituem o plano 
curricular: objetivos, conteúdos, organização e métodos de avaliação. 
(DidUFRN, Aula 11, p.10) 

 

Os verbos no modo imperativo, especificamente quando utilizados nas 

questões de atividades de sistematização/ avaliação, imprimem um cunho injuntivo 

próprio desse tipo de pergunta, ao exprimirem ora ideias de pedido, conselho, ou 

convite, (procure analisar, procure refletir), ora de ordem (caracterize, explique) que 

já fazem parte do repertório dessas situações nos livros didáticos e que foram 

utilizados de forma efetiva, nos textos aqui analisados. Essa forma de elaborar as 

questões parece ser uma das mais provocativas de interação e envolvimento. 

A utilização do modo verbal imperativo tem, pois, um significado especial 

nos textos analisados, pois, como foi comprovado, é um marcador que tem forte 

caráter, ora de injunção, ora de sugestão, ora de convite, mas sempre com um apelo 

explícito ao estudante-leitor, criando uma situação que se aproxima, em grande 

medida, de uma interação face a face e propiciadora de uma desejável situação 

dialógica.  
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3.4.2.1.3 Perguntas retóricas 

 

As perguntas retóricas criam uma teia argumentativa a partir das próprias 

perguntas e das possíveis respostas articuladas pelo leitor, pois o direcionam a 

compartilhar e a seguir o raciocínio argumentativo exposto no texto. Essas marcas 

metadiscursivas, que funcionam como enunciados interrogativos podem ser 

compreendidos como “um procedimento retórico que visa a estabelecer uma 

aproximação e um acordo [muitas vezes implícitos] com os leitores” (ELEODORO, 

2006, p. 4).  

Sobre a questão, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002) deixam claro que as 

perguntas retóricas são muito utilizadas no sentido de “encetar raciocínios”. 

Sabendo que o texto didático tem um forte componente argumentativo certamente, 

essas marcas metadiscursivas cumprem um papel importante especificamente nos 

TDE-EaD, nos quais se tornam imprescindíveis para a ocorrência da mediação 

pedagógica entre o professor-autor e o estudante-leitor.  

Os professores-autores utilizaram, na Apresentação do DidUFRN e do 

DidUFAL,41 por ocasião de sua abertura, essas marcas metadiscursivas, conforme o 

abaixo transcrito:  

 

Você está começando o estudo da disciplina Didática. Mas o que é, 
afinal de contas, ‘Didática’? São ‘receitas’ ou um conjunto de técnicas 
para ensinar? Por que o conhecimento dessa disciplina é importante 
para a formação de professores? De que forma ela pode contribuir 
para o ensino de Ciências Naturais e da Matemática? (DidUFRN, 
p.1) 
 
Já deu para perceber qual o objeto de estudo de didática e qual o 
seu objetivo? Tudo indica que o objeto é o processo de ensino e que 
o objetivo é explicar e organizar este processo para que se favoreça 
a aprendizagem. Mas, será só isso? 
(DidUFAL, p. 5) 
 

Nos trechos acima, os professores-autores, ao iniciarem a “aula” de 

apresentação da disciplina o fazem por meio de perguntas que, mesmo que não 

venham a ouvir as respostas dos estudantes-leitores, certamente podem vir a ativar 

os seus conhecimentos prévios e levantar expectativas acerca dos conteúdos que 
                                                 
41 Não foram encontradas perguntas retóricas na apresentação do DidFIOC. 
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serão desenvolvidos. A partir do momento que o estudante-leitor pensa sobre as 

perguntas e busca respostas se envolve numa discussão interacional e dialógica, 

que, provavelmente, proporciona mediação pedagógica. 

O emprego desse marcador relacional foi encontrado também no Corpo do 

Texto dos três textos analisados. Os professores-autores, ora elaboram perguntas 

que já trazem implicitamente uma resposta e outras que devem ser respondidas pelo 

estudante-leitor, no intuito de estimular um processo argumentativo, ora o fazem no 

sentido de criar uma situação problematizadora. 

O DidFIOC utiliza, com frequência, perguntas retóricas, conforme os 

excertos abaixo: 

 

Você já tinha pensado nisso antes? Nas possibilidades que os 
alunos-auxiliares têm dentro da escola? (DidFIOC, p. 16) 
 
Que mundo masculino reproduzido na escola seria esse? O da 
competitividade, por exemplo, ao invés da solidariedade; o da força, 
ao invés do diálogo?  (Idem, p. 49) 
 
Como você está vendo, a questão dos recursos públicos está 
também nas discussões da educação. Como essas questões 
aparecem na área de saúde atualmente? (Idem, 54) 
 
O que se espera então do professor na área de educação 
profissional em saúde nesse contexto? Que contribuições são 
possíveis? (idem, 64) 
 

Perguntas como estas feitas pelo professor numa sala de aula real, 

geralmente, desencadeariam uma série de discussões acerca do modelo de escola 

no qual grande parte dos estudantes foi formada. No caso da aula mediacional 

virtual, a professora-autora não terá de volta, pelo menos no momento da leitura, a 

resposta do estudante-leitor, mas continua desenvolvendo o assunto como se isso 

tivesse acontecido. Nesse mesmo caminho, em busca de dialogar com o estudante-

leitor, a professora-autora escreve: 

 

a falta de tempo necessário não tem impedido que muitos 
profissionais de saúde e educação façam uma escolha política no 
modo de agir, ou, como você e outros milhares de enfermeiros 
fizeram, a opção por continuar a estudar , na perspectiva de atuar 
com mais qualidade junto aos seus alunos. [...] De que atuação com 
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qualidade estamos falando? De um saber técnico, certamente, mas 
de um cuidado que não abre mão de conhecer a realidade de quem 
se cuida e, a partir dela, cuidar melhor de quem mais necessita 
(Idem, p.45). 

 

A pergunta serve, nesse caso, para problematizar o assunto. Assim sendo, a 

professora-autora faz a pergunta para, em seguida, apresentar a resposta que, 

certamente, vai contribuir com a elaboração do conceito de “problematização como 

opção pedagógica crítica”, o qual está tentando construir junto com o estudante-

leitor. Outro tipo de interação dialógica aparece ainda nesse texto, quando a 

professora-autora faz a pergunta para que o estudante-leitor faça uma reflexão 

sobre o assunto em estudo, e as relações com sua vida profissional: 

 

Pense um pouco sobre os processos pedagógicos dos serviços e 
das escolas em que você atua ou já atuou. As normas, a disciplina, 
os conteúdos, a avaliação consideram essa historias diferentes? 
Como professor, você já havia pensado que a historia de seus alunos 
não é a mesma e que a forma de cada um deles se apropriar daquilo 
que é ensinado também é própria de cada um?   (DidFIOC, p.48) 

 

Em outros momentos, a professora-autora também lança mão de perguntas 

retóricas, a título de provocar no estudante-leitor um questionamento que, mesmo 

que não venha a obter uma resposta, imagina que seja um elemento propulsor da 

aprendizagem e recomenda que este registre no seu Diário de Estudo.42 Nos trechos 

abaixo, vemos dois exemplos de como se dá esse tipo de questionamento: 

 

O pensamento liberal também deixou marcas na Saúde. O avanço 
da especialização e do individualismo na prática da saúde, que 
acaba responsabilizando apenas a pessoa, individualmente, por seu 
estado de saúde, seria exemplo disso? (DidFIOC, p.40) 

 

Após a apresentação de um depoimento de um auxiliar de enfermagem, 

colhido em pesquisa promovida pelo Ministério da Saúde, em que aparecem as 

                                                 
42 O Diário de Estudo é recurso didático do Curso de Formação Pedagógica em Educação 
Profissional na Área de Saúde: Enfermagem da FIOCRUZ (2003) e sua finalidade é incentivar que, 
no seu estudo, o aluno, paulatinamente, registre o resultado de suas reflexões, de suas conclusões, 
de suas próprias sínteses.  
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dificuldades de exercer suas funções em situações adversas, a professora-autora, 

assim, instiga o estudante-leitor 

 

A problematização, na sua visão, tal como defendemos, é também 
uma opção política? Diante de uma situação-problema como essa, 
que caminhos você escolheria? (DidFIOC, p.47) 

 

Alguns trechos, abaixo transcritos, podem ser entendidos como uma 

tentativa da professora-autora de criar um “clima dialógico” fazendo perguntas, 

presumindo respostas e até buscando, como nesse caso, uma resposta em outro 

autor: 

 

...uma das primeiras questões que se apresenta para quem é 
professor: em favor do que e de quem estamos desenvolvendo 
nossa ação pedagógica? (grifo da autora) Paulo Freire (1978, 
p.70), educador que você já conhece, tem uma frase que explica 
bem o que estamos dizendo: Não basta saber ler mecanicamente 
que ‘Eva viu a uva’. É necessário compreender qual a posição que 
Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir uvas 
e quem lucra com esse trabalho (DidFIOC, p.36).  

 

E complementa: 

 

Eva viu a uva, frase presente na alfabetização de varias gerações de 
brasileiros, não tem em si qualquer significado próprio para a 
grandiosa maioria. Na verdade, muitos brasileiros talvez nunca 
tenham visto uvas em sua mesa (idem). 

 

Em outro momento desse texto, a professora-autora volta a utilizar essa 

estratégia:  

 

Mas como se estabelecem, em geral, as relações entre educando e 
educador em nossas escolas, e entre aquele que cuida e o que é 
cuidado, nos espaços de saúde? São relações geralmente 
narradoras, dissertadoras, como diria Paulo Freire, de alguém que 
pode dizer e de alguém que deve ouvir. ‘enchendo’ a quem se educa 
com retalhos da realidade. Narração ou dissertação que implica num 
sujeito – o narrador- e em objetos pacientes, ouvintes- os educandos 
(1975, p.75). Poderia ser diferente? (grifo nosso) (DidFIOC, p.45)  
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A professora-autora, provavelmente, tentando captar a presumível resposta 

do estudante-leitor, responde ela própria  

 

Poderia. (grifo nosso) O caminho da problematização da ação 
educativa, tal como acreditamos, parte do diálogo, busca romper a 
forma vertical de ensinar, deixando de anestesiar os alunos, 
estimulando seu poder criador e de compreensão da realidade em 
permanente transformação (Idem).  

 

As professoras-autoras do DidUFAL, mesmo sem terem se utilizado dessa 

estratégia com a mesma intensidade do material anteriormente analisado, lançam 

mão de perguntas retóricas sempre e apenas nos boxes localizados ao final de um 

assunto, como nos exemplos abaixo: 

  

Então, deu para apreender quantas e quais dimensões possui a 
nossa disciplina? De que trata cada uma delas? Vamos prosseguir 
nossa caminhada rumo ao estudo da Didática. (Idem, p.17) 
 
E agora? Diante das concepções segundo as quais vocês explicam a 
aprendizagem de seus alunos, vocês se sentem inatistas, 
ambientalistas ou interacionistas? Por que?  (Idem, p.43) 
 
Perceberam como a Pedagogia da Escola Nova é diferente da 
pedagogia Tradicional? Entretanto, se vocês prestaram bem atenção, 
vão descobrir o que as torna semelhantes a ponto de serem incluídas 
no mesmo grupo de Tendências Liberais. O que será? (Idem, p.48) 
 

Essas perguntas, como outras encontradas no texto, além de cumprirem, em 

alguma medida, o papel de estabelecer uma relação dialogal, parecem levantar uma 

expectativa para o tema que será abordado a seguir, (como no primeiro exemplo), 

assim como cumprir também uma função auto-avaliativa (como no segundo e 

terceiro exemplos). 

Há trechos que demonstram a preocupação das professoras-autoras em se 

aproximar do que Marcuschi denomina de aula socrática. Ao tentarem fazer com que 

o estudante-leitor venha a estabelecer uma discussão entre os princípios da Escola 

Nova, da Pedagogia Tradicional e das Tendências Liberais, perguntam:  
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Perceberam como a Pedagogia da Escola Nova é diferente da 
Pedagogia Tradicional? Entretanto, se vocês prestarem bem 
atenção, vão descobrir o que as torna semelhantes a ponto de 
serem incluídas no mesmo grupo das Tendências Liberais. O que 
será? (DID-UFAL, p.48) 

 

Da mesma forma agem as professoras-autoras ao introduzir a discussão 

acerca das tendências pedagógicas progressistas 

 

Agora estabeleçam um contraponto entre a Tendência Renovada 
Não Diretiva e a Tendência Tecnicista. Aparentam ser tão diferentes, 
não é? Porém se vocês prestarem bem atenção descobrirão um 
denominador comum entre elas e as demais tendências do grupo 
liberal. Será que já dá para perceber, ou será necessário estudar as 
tendências progressistas para descobrir? Vamos lá? (DID-UFAL, 
p.51) 

 

Em seguida, desenvolvem uma discussão teórica sobre os pressupostos, as 

finalidades educacionais e os principais representantes dessas tendências. 

Nos exemplos acima vimos também perguntas sistemáticas e instigantes 

feitas pela professoras-autoras, no intuito de iniciar um debate, ao tempo em que, 

presumíveis respostas que seriam dadas pelos estudantes-leitores numa situação 

de aula presencial, são tomadas como existentes e, de alguma forma, respondidas. 

As respostas são dadas ao estudante-leitor sob a forma de uma discussão 

conceitual.  

No DidUFRN as perguntas retóricas são encontradas em alguns momentos 

inseridas no percurso da elaboração conceitual, como nos excertos abaixo:  

 

A escola pode superar essa dicotomia? Como valorizar os saberes 
dos alunos, contextualizar o conhecimento partindo de elementos do 
cotidiano, aproximar os conteúdos das vivências e experiências dos 
sujeitos, e, ao mesmo tempo, apontar o caráter de ruptura existente 
entre o senso comum e a visão científica do mundo? (Aula 7, p.09) 
 
Como valorizar os saberes dos alunos, contextualizar o 
conhecimento partindo de elementos do cotidiano, aproximar os 
conteúdos das vivências e experiências dos sujeitos, e, ao mesmo 
tempo, apontar o caráter de ruptura existente entre o senso comum e 
a visão científica do mundo? 
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Em outros momentos são utilizadas no momento de iniciar um assunto novo, 

chamando atenção do estudante-leitor para questões importantes que serão 

abordadas: 

 

A etnomatemática constitui um campo da Educação Matemática que 
muito tem despertado o interesse de estudiosos, pesquisadores e 
educadores, na busca de solução para os problemas relacionados à 
epistemologia da Matemática e seu ensino. Surgem, porém, de 
início, algumas interrogações relativas ao assunto: o que vem a ser 
etnomatemática? Qual a sua relação com o ensino de Matemática? 
Quais as suas contribuições para a melhoria do ensino de 
Matemática? Essas são algumas das inquietações dos professores 
dessa disciplina, assim como dos graduandos nessa licenciatura ou 
em áreas afins, bem como de supervisores e orientadores 
educacionais, quando se trata de apresentar e utilizar essas ideias 
em várias escolas do país. (Aula 10, p.6) 
 

São utilizadas também em “caixas de textos”, no sentido de chamar o 

estudante-leitor para a discussão, como nos exemplos abaixo: 

 

Como esse processo de globalização afeta a educação? Você já 
pensou na possibilidade de um novo paradigma educacional no 
contexto contemporâneo? (Aula 5, p.3) 
 
Que relações existem entre cada um dos quatro níveis de 
concretização curricular dos PCN? De que forma cada um deles 
implica ou é implicado pelos demais? (Aula 5, p. 10)  
 

A presença de perguntas retóricas nos textos analisados os aproximam-de 

uma aula presencial (com formato denominado de “aula socrática”43) e nos permite 

considerá-los uma “aula mediacional virtual”. Isso se deve ao fato da existência de 

uma reiterada discussão sobre a necessidade de que haja nesses textos, como diria 

Paulo Freire (2006a), um “clima dialógico”, elemento fundamental para a ocorrência 

de uma relação de ensino e aprendizagem estabelecida entre professor-autor e 

estudante-leitor, aqui denominada mediação pedagógica. 

As perguntas do professor-autor nesses textos devem ser sistemáticas e 

instigantes, levantando muito mais questões autênticas do que respostas 

contundentes. Essas perguntas devem refletir a preocupação de levar o estudante-

                                                 
43 Cf. quadro 1 apresentado na página 62. 
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leitor a se expressar sobre o que está sendo discutido e são importantes para dar o 

impulso inicial e o desenvolvimento dessa discussão. As presumíveis perguntas e as 

possíveis respostas do estudante-leitor podem ser tomadas como ponto de partida 

dos esclarecimentos e deverão servir, certamente, para ajudar o professor-autor a 

reforçar o tema e escrever o texto sempre no sentido de vir a melhor elaborar o 

corpo conceitual do assunto em discussão. 

 

 

3.4.2.2 Os marcadores pessoais 

 

Ainda buscando encontrar nos materiais analisados a presença de 

estratégias linguísticas que viessem promover situações dialógicas interacionais 

estabelecidas pelo professor-autor com o estudante-leitor, faz-se necessário 

constatar o uso dos marcadores pessoais que se fazem presentes por meio dos 

pronomes pessoais e possessivos de primeira pessoa e demarcam a presença do 

autor no texto.  

Andrade (2005) afirma que, numa relação de comunicação entre o 

enunciador e o leitor, se concretiza uma atividade interacional e de dialogicidade 

visando à construção do sentido textual. A autora reforça essa ideia quando afirma 

que 

 

Os discursos construídos em 1ª pessoa (enunciação enunciada) 
produzem efeitos de sentido de aproximação do sujeito enunciador 
com o que se diz e uma relação dialógica entre os sujeitos da 
atividade. Com isso, constroem-se interações com efeito de sentido 
de subjetividade que podem criar maior cumplicidade entre parceiros, 
gerando emoção, ironia, etc. Por sua vez, os discursos elaborados 
em 3ª pessoa revelam um efeito de distanciamento do sujeito da 
enunciação e, por conseguinte, instauram efeitos de sentido de 
objetividade que são, predominantemente, racionais. (ANDRADE, 
2005, p.310). 
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A utilização desses marcadores que podem gerar circunstâncias próprias de 

uma situação interacional, dialógica e envolvente foi encontrada na Apresentação de 

dois textos analisados44, como se vê nos excertos abaixo: 

 

Por que o conhecimento dessa disciplina é importante para a 
formação de professores? De que forma ela pode contribuir para o 
ensino de Ciências Naturais e Matemática? Pretendemos que este 
curso lhe dê subsídios para responder a essas e outras questões. 
[.....] Esperamos que a Didática possa contribuir significativamente 
em sua formação ajudando a promover uma reflexão constante sobre 
o fazer docente (DidUFRN-01, p.1). 
 
....vamos, primeiramente, analisar a escola como um “grupo social” 
profundamente articulado à sociedade em que vivemos, sua 
organização, e aquilo que determina sua forma de ser no contexto 
atual (DidFIOC, p.9). 
 
Vamos, também, analisar as influências recebidas pela escola no 
processo de construção e reconstrução do projeto politico-
pedagógico, ação coletiva e desafiante para todos (Idem). 
 
Finalmente, vamos refletir nas possibilidades da escola de educação 
profissional em saúde... (Idem). 

 

Não foi difícil constatar, entretanto, que os três textos foram construídos 

utilizando, no Corpo do Texto, essa forma importante de aproximação do professor-

autor com o estudante-leitor.  Vejamos:  

 

Olhando por dentro das escolas, poderemos observar, ainda, 
normas de conduta diferenciadas tanto para os professores como 
para os alunos (DidFIOC, p.15). 
 
Considerando as bases para uma escola reflexiva, vamos conhecer 
melhor, a partir de agora, as possibilidades de planejamento dentro 
da escola e de construção do seu projeto político-pedagógico (Idem, 
p.18). 
 
Além disso, se voltarmos um pouco ao que já vimos, quando 
refletimos sobre as ideias de Gramsci [...] podemos compreender 
mais claramente ainda como essa marca de cada escola  e de seu 
respectivo projeto pode ser bastante distinta e mesmo antagônica, 
como o quadro nos ajudou a perceber (Idem, p.24). 
 
A seguir, vamos discutir um pouco mais sobre a problematização 
como opção pedagógica (DidFIOC, p.44). 

                                                 
44 O DidUFAL não apresenta a utilização desses marcadores pessoais na Apresentação. 
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Para respondermos a esta indagação teremos que passar por um 
estudo da produção existente nesta área de conhecimento e por uma 
reflexão sobre as necessidades institucionais, práticas e sociais dos 
estudiosos da educação dentre os quais os pedagogos (DidUFAL, 
p.14)   
 
Devemos ter em mente, porém, que uma educação voltada para os 
interesses majoritários da sociedade se defronta com limites 
impostos pelas relações de poder no seio desta (Idem, p.28)   
  
Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre plano de ensino 
estudaremos agora o projeto didático, como outra modalidade de 
organização/execução de processos de ensino-aprendizagem (Idem, 
p.77)   
   
A história de Paulo Freire nos deixa uma grande herança: a sua 
práxis político-pedagógica e a luta pela construção de um projeto de 
sociedade inclusiva. Discutir a sua pedagogia é um compromisso de 
todos nós que lutamos por inclusão social, por ética, por liberdade, 
por autonomia, pela recuperação da memória coletiva e pela 
construção de um projeto para uma escola cidadã (DidUFRN, Aula 3, 
p.11) 
 
Para você entender os significados da ação de projetar é importante 
pensarmos na sua origem e evolução (Idem, Aula 08, p.2) 
 
Quando elaboramos o plano de trabalho para uma disciplina, não 
podemos ter como base, exclusivamente, a disciplina com tal, pois o 
foco de referência principal para esse planejamento é o aluno, sobre 
o qual as ações de ensino irão exercer influências significativas 
(positivas ou negativas) (Idem, Aula 12, p.04). 
 

Essa forma de se dirigir ao leitor, utilizando marcadores pessoais, aparece 

com frequência nas discussões de cunho teórico-conceitual dos textos analisados e 

consegue realizar um importante efeito de aproximação e de envolvimento e, ao 

contrário do que se poderia pensar, sem prejuízo do aprofundamento que a situação 

de ensino e aprendizagem requer.  

As tentativas de aproximação, envolvimento e diálogo encontradas nos 

textos analisados demonstram a preocupação e a competência dos professores-

autores na elaboração. Isso comprova um avanço na busca de qualidade nos 

materiais didáticos para cursos na modalidade de EaD, já que não é difícil afirmar 

que a grande maioria dos TDE-EaD conhecidos ao longo de nossa experiência, 

utilizam na Apresentação uma linguagem que busca promover uma relação 

dialógica. Entretanto, no Corpo do Texto, elas só voltam a aparecer de forma 

esparsa, que nem chegam a ser percebidas pelo leitor ou, às vezes, o professor-
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autor as abandona, fazendo essas estratégias desaparecerem por completo. Muitos 

professores-autores escrevem textos como se fossem destinados aos seus pares, 

sem nenhuma concessão ao estudante-leitor, mesmo sabedores que são das 

dificuldades de leitura que nossos alunos trazem para a vida acadêmica por 

questões historicamente conhecidas. 

 

 

3.4.3 A intertextualidade 

  

Outro aspecto do gênero mediacional considerado por Sousa (2006) é o da 

presença da intertextualidade. Segundo essa autora 

 

Esse recurso lingüístico é básico no gênero mediacional, pois na 
elaboração dessa categoria, o redator, depois de muitas pesquisas e 
de leituras, produz um texto condensado com o discurso de 
diferentes autores. No discurso que se apresenta em forma de 
paráfrases, estão embutidos valores, crenças, ideologias, 
preferências literárias e teóricas que dão o tom da mediação do 
discurso materializado na escrita. (SOUSA, 2006, p.75) 

 

Nos TDE-EaD analisados ficou evidente que todo o texto é elaborado tendo 

como base o que já vem sendo discutido por autores, geralmente renomados, que 

ao longo da história vêm contribuindo com as discussões que estão postas pelos 

professores-autores.  

Koch (2002 e 2006), que trata de questões relativas à intertextualidade, 

reitera a “inevitável” presença do outro naquilo que dizemos ou escrevemos. 

Segundo essa autora, a intertextualidade ocorre “quando, em um texto, está inserido 

outro texto (intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da memória social de 

uma coletividade”. (KOCH e ELIAS, 2006, p.86). As autoras consideram que a 

intertextualidade pode se constituir de forma explícita quando há menção à fonte do 

intertexto (citações, referências, menções, resumos, resenhas e traduções) e 

implícita, quando não se menciona o autor do intertexto alheio, esperando que o 

leitor o reconheça, ativando sua memória discursiva.  
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Alguns exemplos podem ilustrar como essa estratégia é utilizada no 

DidUFRN: 

 

Com relação à Pedagogia Tradicional, Libâneo (1994) afirma que o 
ensino é centrado no professor que expõe e interpreta o 
conhecimento (DidUFRN, Aula 03, p.2) 
 
Paulo Freire explicita essa questão ao longo de toda sua obra, de 
modo contundente (Idem, Aula 04, p.10) 
 
Para D’Ambrosio (2001), entretanto, a etnomatemática reconhece 
que todas as culturas desenvolvem maneiras de explicar, de 
reconhecer, de lidar com sua realidade, e que isto está em 
permanente evolução (Idem, Aula 10, p.7) 
  

No DidUFAL, as autoras também fazem uso de intertextualidade explícita, de 

forma direta ou indireta, nos mesmos moldes do texto visto acima. 

 

Considerando a abrangência do processo educativo pode-se citar 
Paulo Freire (1995:14) quando diz: ‘Como processo de 
conhecimento, formação política, manifestação ética, procura da 
boniteza, capacitação científica e técnica, a educação é prática 
indispensável aos seres humanos e deles específica na História 
como movimento, como luta’. (DidUFAL, p.13) 
 
Candau (1977) revisitando o seu texto anteriormente citado (1984), 
acrescenta à Didática uma quarta dimensão: a dimensão cultural, 
diferenciada da sócio-política, como fator determinante da prática 
educativa e da ação didática.(Idem, p.16). 
 
Jean Piaget estudou cientificamente a maneira pela qual as crianças 
constroem as funções fundamentais de conhecimento lógico: tempo, 
espaço, causalidade. (Idem, p.42) 
 

No DidFIOC, há, também, a utilização desse recurso linguístico-discursivo 

responsável por trazer para o texto outras vozes, o que o torna mais aberto e capaz 

de possibilitar ao estudante-leitor o conhecimento de autores, muitas vezes, 

seminais para a discussão que está sendo tecida, conforme os exemplos abaixo: 

 

Para Gramsci, não é a aquisição de capacidades diretivas, não é a 
tendência de formar homens superiores, que confere à escola uma 
marca social. A marca é dada pelo fato de que cada ‘grupo social’ 
tem, na visão desse autor, acesso a um tipo de escola, destinado a 
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perpetuar uma determinada função, diretiva e instrumental tradicional 
(DidFIOC, p. 13) 
 
Paulo Freire (1978, p.70), educador que você já conhece, tem uma 
frase que explica bem o que estamos dizendo: ‘ Não basta ler 
mecanicamente que ‘Eva viu a uva’. È necessário compreender qual 
a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para 
produzir e quem lucra com esse trabalho (Idem, p. 36) 
 
Bourdieu e Passeron (1998), por exemplo, defendiam que a escola 
não inculca a cultura dominante nos alunos das classes dominadas, 
apesar de o currículo se expressar, geralmente, como um código 
próprio dessa cultura. (Idem, p. 48) 
 

A importância da presença da intertextualidade nos TDE-EaD se dá pelo 

menos por dois motivos. Primeiro, por ser uma estratégia utilizada com muita 

frequência nas aulas presenciais, passa a ser valorizado pelos estudantes e 

segundo, por se tratar de um texto que tem compromisso com a informação e com a 

discussão de caráter científico, dando, dessa forma, uma legitimação ao que é 

apresentado. 

Não menos importante é considerar que a intertextualidade cumpre um 

papel fundamental nesses textos que é o de trazer para eles outras vozes, outros 

olhares, fazendo com que o estudante-leitor não fique apenas com a versão do 

professor-autor. Além disso, permite que o estudante-leitor tenha contato também 

com gêneros textuais literários como romance, poemas, poesias e outros gêneros 

como cartas, documentos oficiais, letras de músicas que possibilitam múltiplas 

leituras e, por conseguinte, um leque de possibilidades para outras aprendizagens e 

o enriquecimento intelectual do estudante-leitor.  

Os textos analisados apresentam em abundância citações diretas, indiretas 

e referências, não tendo, entretanto, os professores-autores feito uso de outras 

possibilidades acima propostas, com exceção do DidFIOC que convida o estudante-

leitor a trocar ideias com os colegas acerca das possibilidades do trabalho educativo 

pensando nas palavras de Érico Veríssimo, da obra “Solo de Clarineta”, publicada 

em 1973. 

 

Desde que, adulto, comecei a escrever romances, tem-me animado 
até hoje de que o menos que um escritor pode fazer, numa época de 
atrocidades e injustiças como a nossa é acender a sua lâmpada e 
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fazer luz sobre a realidade do mundo, evitando que sobre ele caia a 
escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, 
segurar a lâmpada a despeito da náusea e do horror. Se não 
tivermos uma lâmpada elétrica, acendemos o nosso toco de vela ou, 
em ultimo caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de 
que não desertamos do nosso posto. (DidFIOC, p.52) 

 

E ainda com a linguagem poética de Carlos Drummond de Andrade 

 

O professor disserta 
Sobre um ponto difícil do programa. 
Um aluno dorme, cansado das canseiras desta vida. 
O professor vai sacudi-lo? 
Vai repreendê-lo? 
Não. 
O professor baixa a voz 
Com medo de acordá-lo (Idem, p.70) 
 

Assim sendo, a intertextualidade nos TDE-Ead deve cumprir papel 

semelhante ao que cumpre nas aulas presenciais, em que o professor as enriquece, 

trazendo para a discussão, outras vozes, por meio de citações de autores que 

venham contribuir para consolidar uma ideia em construção, assim como, de vozes 

discordantes, dando oportunidade ao estudante-leitor de ter o entendimento de que 

o conhecimento é construído a partir de múltiplas perspectivas, possibilitando-lhe o 

desenvolvimento de um espírito critico e “a certeza de quem usa uma ferramenta, 

com a consciência de quem está diante de algo que o desafia” (FREIRE, 1969, 

p.48).  

 

 

3.4.4 Contribuições para o desenvolvimento de capacidades argumentativas 

 

Parece ser consensual, entre os estudiosos da Linguística Textual, que a 

argumentação como processo de convencimento, persuasão, influência é 

fundamental para a interação por meio da língua, devendo ser, pois, a capacidade 

argumentativa desenvolvida nos mais diferentes níveis da escolarização. 
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Também no ensino superior, o desenvolvimento da capacidade 

argumentativa deve ser estimulado visto que, “nos textos argumentativos uma série 

de mecanismos é acionada – de forma mais ou menos consciente – pelos usuários, 

com a finalidade de construir teses, elaborar ideias, assumir pontos de vista e 

rechaçar preconceitos” (CITELLI, 1994, p. 8). 

Em se tratando dos TDE-EaD, interessou-nos verificar a presença de 

questões que evidenciassem a preocupação do professor-autor com o 

desenvolvimento da capacidade argumentativa do estudante, exigindo a busca de 

justificativas para defender sua opinião, seu ponto de vista, de forma crítica.  

No DidFIOC encontramos os excerto abaixo 

 

Nesta atividade esperamos que você possa ‘dar conta’ de 
argumentar, por meio de um texto (de duas a quatro páginas) sobre o 
tema Projeto Político-Pedagógico: diferentes caminhos de 
participação em sua construção. Para tanto, você deverá se apoiar 
nas leituras feitas neste módulo e, ainda, em consulta, por e-mail, a 
outros enfermeiros que, assim como você, estejam fazendo este 
curso (DidFIOC, p.83).  
   
Paulo Freire, educador que você já conhece, dizia que é preciso 
conviver com os diferentes para lutar contra os antagônicos. Procure 
refletir sobre o que você considera antagonismo de ideias, com base 
em sua prática profissional (DidFIOC, p.22).  
 
Considerando toda a sua caminhada neste curso, convidamos você a 
pensar na qualidade da escola de formação profissional. O que seria, 
para você, uma escola com qualidade intelectual, cultural, social, 
ética? (DidFIOC, p.22).  

 

Do  DidUFAL, selecionamos os exemplos abaixo: 

 

Examine sua prática pedagógica cotidiana, isto é, sua atitude com os 
alunos no dia-a-dia da sala de aula (relação com eles, sua 
metodologia de ensino, as razoes pelas quais seleciona os 
conteúdos, de que forma avalia. A seguir responda:  

1) Que correntes filosóficas, que teorias do conhecimento e que 
tendências pedagógicas influenciam sua maneira de ensinar? 

2) Que idéias oriundas dessas correntes, teorias e tendências 
fizeram você responder assim? (DidUFAL, p.33) 
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Respondam: as práticas pedagógicas influenciadas pelo 
construtivismo e pelo sócio-interacionismo podem ser consideradas 
como tendências pedagógicas? Por quê? (Idem, p. 60) 
 

Também no DidUFRN, foram encontrados exemplos de questões avaliativas 

que exigem um exercício argumentativo por parte do estudante-leitor. Vejamos: 

 

Sou capaz de compreender aspectos que justifiquem que a didática 
das Ciências Naturais seja considerada uma sub-área da Didática? 
Sou capaz de compreender por que a didática da Matemática pode 
ser considerada uma sub-área da Didática? 
Após a leitura desta aula, o que mudou quanto a minha compreensão 
do ensino de Ciências e da Matemática? (DidUFRN, aula 06, p.13)  
 
Após a leitura e reflexão dos aspectos abordados nesta aula, qual a 
sua compreensão sobre a origem e o significado de projeto enquanto 
um planejamento de ações investigatórias? 
Como você identifica as possibilidades educativas do uso de projetos 
em sala de aula? 
É possível esboçar projetos educativos a partir de temas variados 
ligados a alguns conteúdos abordados nas disciplinas escolares? 
Justifique. 
Avalie as possibilidades pedagógicas do uso de projetos como 
estratégia de busca de conhecimento a partir das informações 
apresentadas nesta aula e considerando as suas reflexões pessoais. 
(DidUFRN, aula 08, p.16) 
 

Os professores-autores, conforme demonstram os excertos acima, 

elaboraram questões que, ora remetem para a vida profissional do estudante-leitor, 

ora dizem respeito à compreensão do texto em estudo. Todas, entretanto, exigem do 

estudante-leitor a construção de textos da ordem do argumentar, especialmente por 

defender um ponto de vista, justificar uma opinião, numa atitude crítica e reflexiva.   

 

 

3.5 Em síntese...  

 

Para efeito de conclusão deste Primeiro Estudo, serão apresentados, em 

síntese, os resultados da análise realizada destacando as categorias que serviram 

de base e vieram constituir os fundamentos teórico-metodológicos dos TDE-EaD, 

preocupação central deste trabalho. 
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3.5.1 Sintetizando as estratégias de processamento didático 

 

No que diz respeito à presença de estratégias de processamento didático 

vimos que foram analisados elementos denominados de contextualizadores por 

serem responsáveis pela situação sócio-espácio-temporal de um texto, como: a) a 

auto apresentação do autor; b) a presença de objetivos da disciplina; c) a realização 

da contextualização da disciplina no curso, estabelecendo relações com outras 

disciplinas; d) apresentação de uma visão global dos conteúdos que serão tratados. 

Além dos elementos contextualizadores, mais três estratégias foram analisadas 

como a presença: a) de situações problematizadoras; b) de orientações para a 

realização de leituras de aprofundamento e g) e de questões de sistematização/ 

avaliação. 

  Com relação à auto-apresentação do professor-autor vimos que em 

nenhum dos três textos analisados, os professores-autores e as professoras-autoras 

autoras tiveram a preocupação de se apresentar aos seus estudantes-leitores e nem 

criaram estratégias que possibilitassem vir a conhecê-los, no percurso da disciplina. 

Há um prejuízo na relação que se estabelece entre professor e estudante, quando 

esses atores se encontram num processo de ensino e aprendizagem sem que haja 

algum nível de conhecimento entre os sujeitos, mesmo nos processos de EaD, onde 

a  relação pode se dar, também, por meio de textos. 

Os três textos realizam formulação de objetivos da disciplina elaborados 

no formato que tradicionalmente se tem feito, ou seja, em frases curtas e utilizando o 

verbo no infinitivo. O DidUFAL e o DidFIOC apresentam os objetivos da disciplina no 

texto de Apresentação, enquanto que no DidUFRN os autores fizeram a opção de 

apresentá-los no início de cada aula. A melhor maneira de situar os objetivos é 

localizá-los sempre no momento da apresentação da disciplina, o que não significa 

que não possa vir também no início de cada aula. É importante que se busque 

formulá-los da forma mais clara possível, explicando minuciosamente o que se 

espera que o estudante aprenda. Os objetivos da disciplina devem ser escritos num 

formato que fuja do “tradicional”, ou seja, que possam vir embutidos num texto geral 

de apresentação da disciplina, quando se discute o seu papel no curso ao qual é 

destinada, a relevância de seus conteúdos para a formação pretendida. Enfim, se os 

objetivos viessem a fazer parte dessa apresentação, dessa forma, provavelmente, 
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traria melhores ganhos para o estabelecimento de uma mediação pedagógica que 

se espera que venha a ocorrer nos TDE-EaD. 

A preocupação de contextualizar a disciplina no Curso, estabelecendo 

relações com outras disciplinas e apresentando uma visão global do conteúdo, 

se deu de forma diferente em cada texto. A autora do DidFIOC realizou a 

apresentação dos temas e conteúdos de uma forma considerada a mais adequada 

ao contexto da EaD, pois, além de uma apresentação detalhada, faz uma exposição 

do caminho que será trilhado pelos atores – professor e estudante – no percurso da 

disciplina que se inicia, balizando a trajetória que será por eles cumprida, 

caracterizando um momento explícito de mediação pedagógica. As autoras do 

DidUFAL também realizaram a contento esse momento de contextualização, pois 

conseguiram estabelecer uma relação de pertencimento da Didática com o Curso de 

Pedagogia, ressaltar a importância desse conhecimento na formação de 

professores, além de estabelecer, com propriedade, a relação da disciplina com 

outras que o estudante-leitor já havia estudado em períodos anteriores e que 

deverão servir de base para futuras discussões. 

Os textos analisados propiciaram, de formas diferentes, uma visão global 

dos conteúdos, como meio de permitir que o estudante-leitor tenha uma 

perspectiva do conjunto de temas/assuntos que serão trabalhados na disciplina em 

estudo.  Além disso, apresentam os conteúdos de forma que o estudante tenha uma 

visão do que vai estudar em cada Unidade. Já no DidUFRN, a apresentação dos 

conteúdos não se deu no texto introdutório e sim por ocasião da aula 01, onde os 

professores-autores fazem uma discussão sobre a Didática e a gama de saberes 

que são necessários para constituir sua especificidade, não havendo prejuízo para o 

leitor. 

Com relação à presença de situações problematizadoras, vimos que os 

três textos, cada um a seu modo, apresentaram essa estratégia didática. No 

DidFIOC a professora-autora propõe, no decorrer de todo o texto, questões para 

reflexão que, em princípio, suscitam o surgimento de situações problematizadoras. 

São questões ligadas aos contextos de vida dos estudantes-leitores e podem vir a 

possibilitar o desenvolvimento da criticidade, visto que trazem um forte componente 

político. No DidUFAL e no DidUFRN essas situações também se fizeram presentes,  



159 
 

apresentando mais enfaticamente questionamentos voltados para a prática 

pedagógica, especificamente situações do cotidiano escolar.  

É possível observar que há diferentes níveis dos tipos de estratégias 

cognitivas que o estudante-leitor deve utilizar para discutir questões 

problematizadoras, visto que umas exigem que problematize questões conceituais 

apresentadas nos textos por meio de reflexões sobre problemas do cotidiano, 

enquanto outras exigem que ele o faça apresentando exemplos reais de sua prática 

educativa. Há outras que solicitam que o estudante-leitor elabore uma situação-

problema e crie estratégias para solucioná-la, exigindo o desenvolvimento de 

estruturas cognitivas de natureza ainda mais complexa.  

A forma como os três textos realizaram essas estratégias parece ser a mais 

adequada e devem se fazer presentes com mais frequência, seja no corpo do texto, 

seja em boxes localizados às margens da página, seja nas atividades propostas. 

Em se tratando da presença de orientações para a realização de leituras 

de aprofundamento, vimos que a autora do DidFIOC não enfatizou essa estratégia, 

visto que foram encontradas apenas sugestões de leitura, à margem da página, 

deixando para o estudante-leitor a decisão de fazê-lo. Já no DidUFAL aparecem 

recomendações explícitas para outras leituras e as professoras-autoras ressaltam 

que  os conteúdos ali veiculados serão objeto de tarefas de cunho avaliativo. No 

DidUFRN não foram elaboradas orientações, aparecendo uma relação de “Leituras 

Complementares” para aprofundamento na qual aparecem obras de autores cujas 

ideias foram objeto de discussão, seguidas de um resumo.  Vale ressaltar, 

entretanto, que os professores-autores não provocam o estudante-leitor para a 

efetiva realização das leituras complementares comentadas, o que certamente 

oportunizaria um olhar mais abrangente acerca dos conteúdos em estudo. 

Os TDE-EaD devem trazer, pois, de forma inexorável, além de 

recomendações, como nos textos analisados, orientações para outras leituras, 

como, geralmente, se faz nas (boas) aulas presenciais. Ou seja, o professor-autor 

deve apresentar a obra, o autor, e fazer um breve resumo; além disso, deve propor 

atividades para discussão do texto, elaborando estratégias para que o estudante-

leitor descubra as questões mais importantes. Dessa forma, o estudante-leitor faz 

uma leitura orientada, com objetivos claros, o que certamente, proporciona um 
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processo de compreensão textual mais eficaz, além de desenvolver o gosto pela 

leitura e o interesse, cada vez maior, em aprofundar seus conhecimentos.  

No que diz respeito à presença de questões de sistematização/ 

avaliação, pudemos verificar que os textos apresentaram uma diversificação que 

merece ser comentada. As atividades propostas foram elaboradas visando 

primordialmente, à vivência do estudante-leitor tentando estabelecer uma relação 

teoria e prática, visto que propuseram atividades que, em sua maioria, vão requerer 

que desenvolva uma capacidade de fazer inferências e/ou estabelecer relações com 

o seu cotidiano de professor em exercício. Vimos que os textos analisados 

apresentam perguntas objetivas, subjetivas, globais e inferenciais (MARCUSCHI, 

2003) e que as últimas são as que parecem melhor possibilitar um bom nível de 

compreensão e de aprendizagem. 

Para além da tipologia de perguntas, é possível afirmar que o momento de 

realização das atividades pode ser considerado aquele em que se estabelece com 

mais intensidade um diálogo interacional e envolvente, pois ali estão perguntas, 

questões, que carecem ser respondidas. É o momento em que o professor-autor faz 

perguntas ao estudante-leitor, que, muitas vezes não são compreendidas ou aceitas, 

mas, de alguma forma, terão uma resposta, criando uma tensão, característica de 

uma mediação pedagógica dialética. Na elaboração das perguntas, foi constatada a 

presença de marcadores relacionais (a utilização do pronome você e de verbos no 

modo imperativo) que constituem estratégias linguístico-discursivas capazes de 

proporcionar um clima dialógico.   

As atividades devem ser realizadas de forma a fazer com que o estudante-

leitor venha a demonstrar tanto uma compreensão textual, como a relacionar os 

conteúdos apresentados no texto com situações concretas vivenciadas no seu 

cotidiano, de forma crítica, constituindo um saber que venha a torná-lo sujeito de sua 

própria aprendizagem.  
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3.5.2 Sintetizando as estratégias linguístico-discursivas 

 

No que concerne à utilização de estratégias linguístico-discursivas os textos 

foram analisados verificando a ocorrência de marcadores metadiscursivos 

textuais (esclarecedores de conteúdo ou marcadores de reformulação e 

organizadores textuais) e interpessoais (marcadores relacionais e pessoais) 

presentes seja na Apresentação, no Corpo do Texto ou nas Atividades; a utilização 

da intertextualidade, presente, de forma efetiva, no Corpo do Texto. Vimos ainda a 

utilização de estratégias que possibilitam ao estudante-leitor o desenvolvimento de 

capacidades argumentativas. 

Os três textos analisados apresentam marcadores metadiscursivos 

textuais, especificamente os elementos esclarecedores de conteúdo ou marcadores 

de reformulação, por meio da frequente utilização das expressões ou seja e  isto é.  

Estas expressões são bastante comuns nos discursos científicos, didáticos, no 

intuito de introduzir paráfrases, tendo como função reiterar o que foi dito, com maior 

precisão (KOCH, 1995).  

Ficou claro, nesta análise, que os marcadores relacionais (pronomes de 

segunda pessoa, verbos no modo imperativo e perguntas retóricas) são os que mais 

nitidamente imprimem aos textos o desejável “clima dialógico” do qual fala Freire 

(2006a).  

O marcador você se faz presente na Apresentação dos três textos 

analisados, o que permite concluir que é um pronome de tratamento que vem sendo 

sistematicamente utilizado nos TDE-EaD, como uma tentativa inicial de convidar o 

estudante-leitor para um diálogo, numa atitude de envolvimento. Já no Corpo do 

Texto a ocorrência se dá de forma menos sistemática, pois, enquanto no  DidFIOC 

os professores-autores mantêm a permanência desse pronome durante todo o seu 

decorrer, no DidUFAL e  no  DidUFRN isso se dá de forma menos efetiva.  

Com relação ao uso do modo verbal imperativo, vimos que, na 

Apresentação, foi utilizado apenas pelo  DidFIOC, no sentido de dar uma instrução, 

fazer um apelo, uma incitação, ou seja, para gerar uma situação própria de um início 

de aula. No Corpo do Texto, o DidFIOC utiliza verbos que pressupõem um contexto 

de  instigação, de sugestão; no DidUFRN  essa forma verbal tem uma conotação de 
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envolvimento enquanto que no DidUFAL, esse modo verbal aparece somente nas  

situações de cunho avaliativo. Assim, podemos concluir que a utilização desse modo 

verbal traz para os textos analisados um contexto de interação face a face que deve 

proporcionar, por ocasião da leitura, uma situação de interação e envolvimento. 

As perguntas retóricas foram encontradas na Apresentação do DidUFRN e 

do DidUFAL num típico movimento de início de aula. Os professores-autores fazem 

perguntas que podem vir a possibilitar a ativação de conhecimentos prévios e criar 

expectativas sobre os conteúdos que serão tratados naquela disciplina. Também 

foram encontradas no Corpo do Texto dos três textos analisados, sempre 

demonstrando o intuito, ora de possibilitar o desenvolvimento de um pensamento 

argumentativo, ora de criar situações problematizadoras. A utilização desse tipo de 

pergunta nos textos analisados parece ser uma tentativa de aproximá-los de uma 

aula, que Marcuschi (2005) denominou de “aula socrática”, onde as possíveis 

respostas do estudante-leitor podem ser tomadas como ponto de partida para a 

elaboração de uma discussão de cunho conceitual, que cabe ao professor-autor 

levar a efeito no texto. 

Os marcadores pessoais foram encontrados mais efetivamente no 

DidFIOC e do DidUFRN  (quer seja na Apresentação, quer seja no Corpo do Texto) 

e comprovadamente dão aos textos um significativo contexto de aproximação do 

professor-autor com o estudante-leitor. Ao utilizar os pronomes nós e nosso (a) os 

professores-autores estabelecem um clima de aproximação e envolvimento com os 

estudantes-leitores que, é importante repetir, não provoca nenhum prejuízo ao 

aprofundamento conceitual presente nos textos. 

Foi possível constatar, nos textos analisados, uma utilização efetiva do 

recurso da intertextualidade, por meio de citações de autores reconhecidos, que 

vieram contribuir para a consolidação das ideias em discussão. Comprovadamente, 

esse recurso é fundamental para o enriquecimento de um TDE-EaD, pois oportuniza 

a elaboração do conhecimento a partir de múltiplos olhares e torna o texto um lugar 

de múltiplas relações, oportunizando o confronto de opiniões e vindo a potencializar 

o desenvolvimento da criticidade no estudante-leitor. 

Vimos que os textos analisados são ricos em questões que possibilitam, no 

estudante-leitor, o desenvolvimento de capacidades argumentativas. As 
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questões elaboradas se voltam, em grande parte, para situações vividas pelo 

estudante-leitor em sua prática cotidiana profissional. 

 

 

3.6 Conclusões do Primeiro Estudo 

 

Assim, podemos afirmar que a análise realizada desembocou numa questão 

específica: o papel do professor-autor e as formas de concepção e elaboração dos 

textos, o que fez a análise voltar-se fortemente para a questão do ensino. Podemos 

chegar à conclusão de que o professor-autor não deve perder de vista a constante 

preocupação que deve cercar todo o processo de concepção e elaboração dos TDE-

EaD, no intuito de direcioná-lo sempre para a ocorrência de um processo que seja 

interacional e dialógico. Como vimos no decorrer desta análise não há, e nem 

poderia haver um modelo ideal, uma uniformidade na forma de escrever de elaborar 

esses textos. O que parece ser imprescindível é que os professores-autores não 

podem deixar de considerar que os TDE-EaD devem  

a) trazer em sua concepção e elaboração um “clima dialógico” proveniente 

de um discurso interacional e envolvente que venha a possibilitar a ocorrência de 

mediação pedagógica; 

b) ser elaborados contemplando a utilização de estratégias que caracterizam 

o que Sousa (2001) sugere denominar gênero mediacional;  

c) ser produzidos para um determinado estudante-leitor, destinatário 

privilegiado, cujo perfil deve ser motivo de atenção especial;  

d) ser elaborados de forma a se aproximar, na medida do possível, de uma 

aula, aqui denominada “aula mediacional virtual”, possuidora de características do 

que Marcuschi (2005) denomina de “aula socrática”;   

e) levantar questões que privilegiem o trabalho dos conteúdos a partir dos 

conhecimentos prévios do aluno, de seus contextos de vida, criando situações 

problematizadoras. 
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 Faz-se necessário destacar, enfim, que a análise empreendida acerca das 

estratégias que foram suscitadas não tem a pretensão de esgotar as possibilidades 

da existência de outros elementos que certamente podem vir a ser objeto de análise 

nos TDE-EaD. 

Assim, vimos que o Primeiro Estudo foi realizado tendo como componentes 

os textos que compuseram o corpus analisado, suas professoras-autoras e seus 

professores-autores e ainda outros autores que contribuíram com a base teórico-

metodológica e conceitual.  

De posse dos conhecimentos construídos neste Primeiro Estudo e tendo 

como referência algumas das categorias que embasaram, partimos para a outra 

etapa da pesquisa denominada Segundo Estudo, com o intuito de averiguar qual o 

olhar do estudante-leitor sobre um texto didático escrito para um curso na 

modalidade de EaD. O Segundo Estudo, consta do processo de análise de TDE-

EaD, especificamente escolhido para esse fim, por meio de entrevistas orientadas 

com dez estudantes-leitores, cujos caminhos e resultados serão conhecidos no 

capítulo a seguir. 
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IV CAPÍTULO 
SEGUNDO ESTUDO - OS TEXTOS DIDÁTICOS ESCRITOS 

PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: A PERSPECTIVA DOS 

ESTUDANTES-LEITORES 
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4.1 O contexto do Estudo  

 

 

No intuito de captar a perspectiva do estudante-leitor45 acerca dos textos 

didáticos escritos para a educação a distância – TDE-EaD - fez-se necessária a 

realização de uma nova análise, doravante denominada Segundo Estudo. À luz de 

elementos que embasaram o Primeiro Estudo e de posse do conhecimento das 

estratégias que foram exploradas no percurso, surgiu a necessidade de, em alguma 

medida, constatar se aquelas estratégias, ali levantadas e analisadas, seriam 

reconhecidas pelos estudantes-leitores. Já que havia uma clara intenção de nossa 

parte de construir uma concepção acerca desses textos, em busca de fundamentos 

para a sua elaboração, tornou-se imprescindível ouvir a voz dos estudantes-leitores, 

sentir suas reações diante dos textos, suas opiniões, no intuito de que pudesse ser 

confirmada ou mesmo negada, a importância das estratégias analisadas no Primeiro 

Estudo, que consideramos fundamentais para tornar esses textos interacionais 

dialógicos e munidos de aspectos didáticos, que os tornem capazes de cumprir o 

papel de uma aula mediacional virtual, cujos traços já foram discutidos neste 

trabalho.  

As bases teórico-metodológicas desse estudo tiveram como pressuposto a 

metodologia de análise de gêneros de Bathia (1993 apud SILVEIRA, 2005), que 

recomenda que o analista confronte suas descobertas com as informações vindas 

de informantes praticantes da cultura e que utilizam o gênero de forma rotineira, pois     

“muitas questões só podem ser esclarecidas através de informações de um 

autêntico usuário do gênero” (SILVEIRA, 2005, p. 107). Daí a decisão de ouvir e 

captar a opinião dos estudantes-leitores, informantes privilegiados e que 

autenticamente utilizam textos didáticos em um contexto de EaD.     

No capítulo anterior, como vimos, foi realizado um estudo exploratório, por 

meio da análise de três textos escritos para a educação a distância, na tentativa de 

verificar se eles portavam características próprias do gênero mediacional, sob dois 

aspectos: a) aspectos linguístico-discursivos que caracterizam esse gênero e b) 

                                                 
45 O termo estudante-leitor será utilizado sempre que me estiver referindo-me ao sujeito da pesquisa 
numa situação de leitor dos textos em análise. 
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aspectos referentes ao seu processamento didático, já que constituem uma 

disciplina acadêmica, num contexto de “aula mediacional virtual”.  

Para uma melhor contextualização deste Segundo Estudo fez-se necessário 

um conhecimento do Projeto Pedagógico dos referidos cursos, assim como uma 

aproximação do perfil dos seus estudantes, entendendo que esses elementos 

caracterizam, de alguma forma, o seu entorno social. O conhecimento de questões 

contextuais tem importância na elaboração dos TDE-EaD, pois  

 

O contexto educa. Essa verdade não é levada em conta por boa 
parte dos materiais tradicionais já que aparecem precisamente 
descontextualizados, sem nenhuma referência à vida e ao ambiente 
do estudante. Em educação a distância o contexto é o principal 
espaço de interlocução, por isso será privilegiado num material que 
pretende ser alternativo (GUTIÉRREZ e PRIETO, 1994, p.91). 
 

Para realizar este Segundo Estudo foram selecionados os textos referentes 

à disciplina Psicologia da Educação, doravante denominado Psi-UFRN46 – que se 

encontrava em estudo pelos estudantes dos Cursos de Licenciatura em Física, 

Matemática e Química, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na 

modalidade de educação a distância, em realização na Universidade Federal de 

Alagoas – Campus Maceió. Faz-se necessário apresentar alguns princípios 

norteadores dos cursos acima referidos, tendo em vista a importância de situar o 

material didático no âmbito de seus projetos pedagógicos. Em outras palavras, é 

importante colocar um exemplar típico representativo do gênero em análise, no seu 

contexto de produção, ou seja, no contexto situacional, no intuito de obter uma 

identificação da realidade extratextual, como propõe Bathia (apud SILVEIRA, 2005).  

 

 

4.1.1 Princípios norteadores dos Cursos de Licenciatura em Física, Matemática 

e Química  

 

Os cursos de licenciatura em Física, Matemática e Química foram 

planejados e se encontram em execução em pólos de EaD localizados nos estados 

                                                 
46 Ainda neste capítulo, serão esses textos apresentados de forma detalhada.  
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do RN, PB, PE e AL, sob a coordenação da Secretaria de Educação a Distância 

(SEDIS) pertencente à UFRN. Esse órgão foi criado com a com a missão de 

“expandir o acesso àqueles que não podem se deslocar até um dos campi da 

UFRN” (UFRN, 2004, p.4) e tendo como objetivo “democratizar o acesso, eliminando 

barreiras e criando condições para que populações excluídas tenham agora a 

possibilidade de uma educação de qualidade” (Ibid.) Os elaboradores dos projetos 

dos cursos acima referidos justificam que essa política da UFRN “vem ao encontro 

de uma evidente tendência mundial do uso das tecnologias para eliminar a exclusão 

educacional” (Ibid.). 

Por ocasião da leitura dos projetos dos cursos pode ser conhecida a 

seguinte situação: o estado do RN no ano de 2002 possuía 46.959 docentes dos 

quais 37.142 lecionavam em escolas públicas, estaduais ou municipais. Apresentam 

dados do Censo Escolar de 2002 (INEP) que informam que o estado possuía cerca 

de 9.000 professores lecionando no ensino médio e/ou nas últimas séries do ensino 

fundamental, com formação de nível superior, mas sem a licenciatura especifica 

para a área de ensino em que estavam atuando. Outros dados informam que havia 

naquele estado em torno de 5.000 professores “lecionando nessas mesmas séries, 

sem nenhuma formação superior, sendo que destes, 42 possuem apenas a 

formação fundamental” (Id., p. 5). 

Esse quadro, que, diga-se, é semelhante ao de outros estados da região 

Nordeste, sinalizaram para a necessidade de uma resposta, no intuito de 

efetivamente revertê-lo. Assim, a UFRN tomou a decisão de realizar cursos na 

modalidade de educação a distância em áreas de licenciatura que formassem e 

qualificassem professores que não possuíam a formação adequada e exigida 

legalmente. 

Assim, foi elaborado um projeto para cada um dos cursos, que fazem parte 

de um projeto maior, abrangendo as licenciaturas na área das Ciências (Química, 

Física e Biologia) e Matemática. A concepção curricular foi desenhada 

simultaneamente, “no sentido de garantir a multidisciplinaridade e a integração dos 

conteúdos, dentro de uma perspectiva pedagógica problematizadora e dialógica” 

(Id., p.1) 

Os materiais didáticos foram elaborados “dentro das especificidades da 

educação a distância e da realidade do aluno” (Id., p.6). Não deixando de considerar 
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os avanços das tecnologias da informação e da comunicação e os benefícios para o 

desenvolvimento dos cursos, entenderam os professores planejadores que “a 

realidade do nordeste brasileiro ainda vai comportar principalmente material 

impresso, áudio e vídeo” (Id., p.7). 

Assim, o investimento maior voltou-se para a produção e utilização de 

materiais impressos, mas não abrindo mão da elaboração de materiais para web, ou 

a utilização de mídias digitais, como o CD-ROM. 

A concepção do currículo dos cursos parte do princípio de que a 

aprendizagem é mais efetiva “quando é significativa para o aluno, quando se 

alicerça nas relações dialógicas e quando se constitui em uma construção coletiva 

que considera as diferenças de desenvolvimento e as diversidades culturais e 

sociais” (Id., p.8). Assim, a construção do currículo foi gestada com base nos 

preceitos educacionais do educador pernambucano Paulo Freire. Os conteúdos 

curriculares foram organizados em torno de um tema gerador; foi escolhido o tema 

“A seca e a água.” “Seca, por ser o tema local apontado como gerador de problemas 

de vida; água, como uma questão mais global, que avança na questão específica da 

seca” (Id., p.10). 

A estrutura curricular propõe disciplinas comuns às três licenciaturas, para 

“garantir a multidisciplinaridade e a integração dos conhecimentos” (Id., p.11)  nos 

quatro primeiros semestres dos cursos; a partir do quinto semestre, o currículo se 

orienta para os conteúdos específicos da área do conhecimento. Os planejadores se 

preocuparam com a manutenção da integração dos conhecimentos nos semestre 

finais, propondo a realização de eventos para esse fim. Das disciplinas comuns 

constam algumas que objetivam possibilitar ao aluno um olhar sobre o seu entorno, 

como, por exemplo, “Ciências da Natureza e Realidade” e “Educação e Realidade”; 

outras são voltadas para questões específicas da formação do professor como: 

“Fundamentos da Educação”, “Didática” e “Psicologia da Educação”.   

Os cursos, conforme demonstram os projetos, pretendem investir num tipo 

de currículo que, sem deixar de lado a necessidade de aprofundamento nos 

conteúdos das áreas específicas do conhecimento, no caso, Ciências da Natureza e 

Matemática, valorizam a formação do professor para essas áreas. Certamente, 

esses cursos, além de buscarem uma formação de qualidade para professores 

nessa área de conhecimento, ainda cumprem o papel de contribuir para a solução 
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do problema do número insuficiente de professores com a formação adequada, que 

historicamente atinge e aflige os que pensam numa educação de qualidade para a 

população de nosso país. 

Vale ainda informar que esses cursos são oriundos de uma parceria entre a 

UFRN e a UFAL, promovida pela Universidade Virtual Pública do Brasil - UniRede 

que se trata de um consórcio interuniversitário, criado em 1999, reunindo 82 

instituições públicas de ensino superior e 07 consórcios regionais. Esse consórcio 

tem como objetivo “democratizar o acesso à educação de qualidade por meio da 

oferta de cursos a distância nos níveis de graduação, pós-graduação e extensão, 

sob a forma de ensino regular, gratuito e educação continuada.”47 A UniRede, ao 

articular a realização de cursos de formação de professores, um dos pontos básicos 

de sua política, se propõe a favorecer um processo compartilhado de realização de 

cursos com projetos que tentam ser inovadores e motivam a produção de materiais 

didáticos igualmente inovadores. 

A despeito das dificuldades que cercam a implantação de cursos na 

modalidade de educação a distância, eivados dos mesmos problemas que 

historicamente vêm caracterizando a formação de professores em nosso país, têm 

esses cursos se apresentado como uma oportunidade de “fazer um curso superior”, 

de “estudar numa universidade federal”, de “estudar em horário flexível”, como foi 

salientado por estudantes dos cursos acima referidos, no questionário48 que foi 

aplicado no intuito de esboçar o perfil do corpo discente desses cursos. 

 

 

 4.1.2 Quem são os estudantes  

 

 Ao apresentar os passos para uma análise de gêneros, Bhatia (apud 

Silveira, 2005), sugere que convém refinar uma análise através de procedimentos 

como a definição da audiência, seus relacionamentos e suas metas e uma “definição 

histórica, sociocultural, filosófica, e ocupacional da comunidade na qual o discurso 

acontece” (Id., p. 103). Com base na sugestão do autor, fez-se necessário obter um 

                                                 
47 Cf. página eletrônica da UniRede no endereço www.unirede.br.  
 
48 Ver questionário > Apêndice B. 
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melhor conhecimento do corpo discente desses cursos. Para isso, foi aplicado um 

questionário elaborado com questões abertas e fechadas de múltipla escolha e que 

buscaram, de alguma forma, traçar características do grupo, na tentativa de se 

aproximar do perfil desses estudantes49. 

Para a aplicação do questionário foi escolhido um dia de prova presencial, 

de comparecimento obrigatório, ocasião em que se reúne um grande número de 

estudantes, considerando, pois, que aquele seria um bom momento para a 

realização dessa atividade. Nessa primeira ocasião, entretanto, havia um clima de 

forte tensão, tendo em vista que se realizava naquela manhã de domingo a prova de 

uma disciplina na qual os estudantes diziam estar sentindo dificuldades. Devido a 

esse fato, decidimos que, por não haver um clima favorável, seria mais acertado, 

pensar em outro momento para a aplicação dos questionários. Em conjunto com 

alguns tutores, especificamente os que se mostraram, desde o início, interessados 

em contribuir com este trabalho, decidimos que os questionários seriam distribuídos 

à medida que os estudantes comparecessem ao Polo para os encontros habituais 

nos momentos de tutoria, onde a pesquisadora comparecia frequentemente para 

verificar o andamento da entrega dos questionários e a sua devolução, além de 

manter um contato mais permanente com as pessoas que ali conviviam. 

Além desses momentos, tornei a me fazer presente ao local da realização 

das provas presenciais, em outras duas ocasiões, com a finalidade de solicitar aos 

estudantes que ainda não haviam respondido aquele questionário, que o fizessem 

naquelas ocasiões, se assim o desejassem. Desta feita, mesmo sendo dias, 

novamente, de “provas difíceis”, um grande número de estudantes respondeu o 

questionário. Vale salientar que, a essa altura, já havia um bom entrosamento entre 

mim e os tutores, tutoras e estudantes, fruto, provavelmente, da minha presença no 

Polo, que vinha se dando com mais frequência. Ao que tudo parece indicar, o 

insucesso da primeira tentativa se deu, não por se tratar de um momento de tensão, 

comum em dias de avaliação, mas pela presença de uma pessoa, naquela ocasião, 

ainda estranha ao grupo. Vale acrescentar que, por ocasião da minha presença na 

segunda e na terceira vez no local das provas, já havia sido iniciado o processo de 

realização das entrevistas, ou seja, àquela altura, já havia um ambiente de 

                                                 
49 Os resultados apurados pelos questionários foram utilizados na medida das necessidades que 
surgiram por ocasião das discussões realizadas. Entretanto, todas as tabelas e gráficos elaborados 
se encontram no final deste trabalho no Apêndice C. 
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entrosamento, de cooperação, de entendimento e até de curiosidade acerca do que 

significa um trabalho acadêmico de pós-graduação. Graças a isso, conseguimos a 

devolução de cem questionários respondidos, num total de cento e quarenta50 que 

haviam sido distribuídos, o que nos deu oportunidade de ter um perfil do alunado 

desses cursos com uma confortável aproximação. 

O conhecimento de elementos concernentes aos estudantes dos cursos 

como faixa etária, sexo, escolaridade, ocupação principal e outros foram de 

fundamental importância para este estudo, visto que, tanto nos podem fornecer 

dados que venham a ser importantes na caracterização da modalidade de  EaD, 

como na configuração do perfil dos estudantes desses  cursos, visto que são leitores 

e interlocutores privilegiados dos textos em análise.  

 

 

4.1.2.1 Traços do perfil dos estudantes 

 

Embora se tratando de três licenciaturas autônomas (Física, Matemática e 

Química) os cursos foram planejados, como vimos acima, a partir de um projeto 

pedagógico comum, respeitando, evidentemente, as especificidades de cada 

ciência. Isso nos levou a esboçar o perfil dos estudantes51 desses cursos em 

discussão também de forma global, já que o fato de serem todos alunos de cursos 

da mesma área de conhecimento, no caso das ciências exatas, e o fato de serem 

todos alunos de um curso na modalidade de educação a distância, provavelmente 

permitiria elaborar um perfil com uma desejável aproximação do real, fato que se 

confirmou com a análise dos questionários, cujos resultados serão apresentados em 

forma de tabelas, à medida da necessidade.  

As tabelas 3 a 7 esclarecem alguns dados que caracterizam a clientela dos 

Cursos. 

 
 

                                                 
50 Número aproximado de estudantes que estava comparecendo regularmente para a realização das 
provas, conforme constatamos nas listas de alunos distribuídas nas portas das salas nas quais elas 
são realizadas. 
 
51 Vale salientar que outros dados referentes ao perfil dos estudantes serão apresentados e 
discutidos em outros momentos deste trabalho, quando for pertinente a sua discussão.  
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Tabela 3 - Distribuição dos estudantes conforme a faixa etária 
 

IDADE CURSOS TOTAL 
 MAT. % QUI. % FIS. %  

 
18-28 
29-39 
40-49 

Mais de 50 
anos 

 
11 
20 
09 
02 

 

 
26,2 
47,6 
21,4 
4,8 

 
10 
11 
01 
02 

 
41,6 
45,8 
4,2 
8,4 

 
09 
19 
04 
02 

 
26,5 
55,8 
11,8 
02 

 
30 
50 
14 
06 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

 

No tocante à faixa etária dos estudantes (Tabela 3), podemos observar que 

há uma predominância de pessoas na faixa de 29 a 39 anos, o que nos faz constatar 

uma tendência que vem se confirmando nos cursos na modalidade de EaD, qual 

seja, a presença de alunos adultos52, em sua maioria.  

Tabela 4 – Distribuição dos estudantes conforme o sexo 
 

CURSOS SEXO 
MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

 
Masculino 

 
Feminino 

 

 
36 
 

06 
 

 
85,7 

 
14,3 

 

 
14 
 

10 
 

 
58,3 

 
41,7 

 

 
32 
 

02 
 

 
94,1 

 
5,9 

 

 
82 
 

18 
 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

Conforme demonstra a tabela acima, há um predomínio de estudantes do 

sexo masculino nos três cursos, chegando a 94% no curso de Física. Esse dado 

confirma a tendência do pequeno número de mulheres que estudam em cursos na 

área de exatas. Confirma também o predomínio, ainda maior, de pessoas do sexo 

masculino nos cursos de Física, como acontece em geral.  

                                                 
52 Oliveira (2002, p. 18) diz ser adulto um sujeito “inserido no mundo do trabalho e das relações 
interpessoais de um modo diferente daquele da criança e do adolescente. Traz consigo uma história 
mais longa (e provavelmente mais complexa) de experiências, conhecimentos acumulados e 
reflexões sobre o mundo externo, sobre si mesmo e sobre outras pessoas.” A autora afirma ainda que 
dadas essas peculiaridades, o adulto em processo de aprendizagem traz consigo, em relação à 
criança, diferentes habilidades e dificuldades, maior reflexão sobre o seu processo de aprendizagem 
e sobre o conhecimento.   
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Há um consenso quase generalizado de que os cursos na modalidade de 

EaD interessam mais de perto a pessoas adultas e que já se encontram inseridos no 

mercado de trabalho. A tabela abaixo confirma esse dado. 

 

Tabela 5 - Ocupação profissional dos entrevistados 
 

CURSOS OCUPAÇÃO 
MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

Professor 

Funcionário Público 

Estudante 

Outros 

19 

06 

01 

16 

 

45.3 

14.3 

2,3 

38,1 

 

12 

02 

04 

06 

 

50,0 

8,3 

16,7 

25,0 

 

23 

04 

- 

07 

 

67.7 

11,8 

- 

20.5 

54 

12 

05 

29 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

 

A tabela 5 demonstra que há um número significativo de estudantes já 

exercendo uma profissão e parte significativa no exercício da profissão de professor, 

fato que vem se repetindo na maioria dos cursos de licenciatura na modalidade de 

EaD, assim como na modalidade presencial.53 

Interessou também a este estudo verificar a situação financeira desses 

estudantes, importante informação que complementa a elaboração do seu perfil.   

Tabela 6 – Distribuição dos estudantes quanto à renda mensal 

CURSOS RENDA/Salário 
Mínimo MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

Menos de 1 

de 1 a 3 

de 4 a 6 

Acima de 6 

04 

11 

22 

05 

9,5 

26,2 

52,4 

11,9 

02 

12 

07 

03 

8,3 

50 

29,2 

12,5 

01 

17 

12 

04 

2,9 

50 

35,3 

11,8 

07 

40 

41 

12 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 

                                                 
53 Mesmo não dispondo, no momento, de dados estatísticos formais que venham comprovar essa 
afirmação, a vivência, como docente, em cursos  de formação de professores, tanto presenciais como 
na modalidade de EaD, me permite fazê-la. Vale ressaltar que os levantamentos de perfil dos 
estudantes realizados pelas IES, geralmente são feitos por ocasião da sua matrícula inicial nos 
cursos e não comprovam alguns fatos, como por exemplo, a entrada de estudantes no mercado de 
trabalho ao longo do curso, especialmente nos cursos de ciências exatas, cuja área apresenta uma 
deficiência histórica no número de professores nas redes públicas, essa sim, comprovada pelas 
estatísticas dos órgãos oficiais de educação.  
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Foi possível constatar pela tabela 6 que um número considerável de 

estudantes (40%) declarou ter uma renda mensal situada entre um a três salários 

mínimos mensais, e que 41% ganha entre quatro a seis salários mínimos; esses 

dados nos permitem afirmar que grande parte dos estudantes se situa na faixa de 

pessoas de renda mais baixa54, fato que inclui os estudantes na faixa de rendimento 

médio mensal da Região Nordeste.  Esse dado justifica a resposta dada por um 

grande número de respondentes que declarou ter decidido estudar em um dos 

cursos, por serem oferecidos por universidades públicas e gratuitas, no caso UFAL e 

UFRN. 

Quando perguntados sobre os motivos que foram decisivos para que 

viessem a se tornar estudantes desses cursos, foram obtidas as respostas abaixo:  

 
Tabela 7 - Motivos para se tornarem estudantes do curso  

 
CURSOS 

Motivos 
MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

Estudar numa 
instituição pública, 
gratuita e de renome 
 
Flexibilidade de 
horário 
 
Necessidade de 
fazer um curso de 
Licenciatura 

 
18 
 
 
 

32 
 
 

62 
 

 
16,0 

 
 
 

28,6 
 
 

55,4 

 
13 
 
 
 

31 
 
 

20 

 
20,3 

 
 
 

48,4 
 
 

31,3 
 

 
16 
 
 
 

45 
 
 

33 

 
17,0 

 
 
 

47,8 
 
 

35,2 
 

 
47 
 
 
 

108 
 
 

115 

TOTAL 112 100 64 100 94 100 270 

 

Os respondentes apontaram vários motivos para se tornarem estudantes 

dos cursos, que foram organizados nas três grandes categorias vistas na tabela 

acima. A necessidade de frequentar um curso de licenciatura para aprofundar 

conhecimentos, assim como para obter o diploma de professor aparece como o 

motivo principal da procura pelo curso. Esse fato se coaduna com o percentual de 

54% de estudantes que já exercem o magistério, como pode ser visto na tabela 5.       

Em proporção quase idêntica, aparece a flexibilidade de horários proporcionada pela 

modalidade de educação a distância; esse fato também tem relação direta com a 

                                                 
54 Cf. Disponivel em 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/tabela3.shtm
> Acesso em 05 de maio de 2009. 
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condição da clientela desses cursos, formada por estudantes trabalhadores (95%). 

Além disso, apontaram também a importância de serem estudantes de instituições 

federais de ensino superior (UFAL e UFRN) renomadas. Os respondentes também 

relevaram o fato de serem instituições públicas e gratuitas, o que pode ser justificado 

pelo nível de renda de grande parte dos estudantes.  

A análise dos dados acima apresentados aponta para questões que 

começam a se consolidar e caracterizar os contextos de EaD: 

� a presença massiva de estudantes adultos;  

� a predominância de estudantes que já exercem uma profissão;   

� o grande número de pessoas que, já há algum tempo, exercem o magistério, 

quando se trata de cursos de cursos de licenciatura; e  

� a importância da flexibilidade de horários que muito significa para estudantes 

na condição de trabalhadores. 

 

Poderíamos agora perguntar qual a importância do conhecimento dos dados 

acima, para a análise dos textos PsiUFRN, que foi empreendida neste Estudo. 

Assim, cabe esclarecer que, a partir do que foi colhido nos questionários e mais as 

falas ouvidas nas entrevistas com os estudantes-leitores, que serão apresentadas 

mais adiante, ficou evidente que se trata de pessoas adultas e com experiências 

profissionais, e que mesmo trazendo dificuldades de leitura, fato comum entre os 

estudantes que chegam ao ensino superior, demonstraram ser capazes de realizar 

uma leitura com certo grau de amadurecimento, utilizando conhecimentos adquiridos 

ao longo de suas vivências pessoais e profissionais, especialmente as experiências 

adquiridas na vida de professor e de desenvolverem processos metacognitivos. 

Esses fatos apontam para a necessidade de que os professores-autores 

encaminhem sua produção textual para estudantes capazes de realizar uma leitura 

com o nível de amadurecimento intelectual de uma pessoa adulta, capaz de trazer 

para o texto suas idiossincrasias, muito além dos estudantes dos cursos presenciais 

que, em grande parte, chegam aos cursos superiores geralmente ainda muito jovens 

e com pouca ou nenhuma experiência profissional.  

Por outro lado, esses fatos revelam que dificuldades de compreensão 

oriundas do TDE-EaD que possam ocorrer devem, provavelmente, ter relação com a 
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própria elaboração do texto, uma vez que os estudantes participantes de programas 

de EaD são, em sua maioria, professores em exercício. É presumível, pois, que eles 

possuam a esperada maturidade cognitiva, elemento essencial para a compreensão 

textual, especialmente de um TDE-EaD.  

A presença nesses cursos de pessoas, em sua maioria de baixa renda, 

aponta para o fato de que as instituições que planejam e executam cursos de 

graduação na modalidade de EaD, de uma forma geral, fiquem atentas para o 

provimento de uma estrutura que venha atender necessidades prementes, como por 

exemplo, viabilizar  o acesso dos estudantes a bibliotecas em que constem textos 

complementares considerados importantes  na área de conhecimento em questão e 

em quantidade que viabilize a consulta por parte de todos os matriculados.  

Esse fato é fundamental para o enriquecimento dos estudantes e cumpre um 

importante papel quando da utilização dos TDE-Ead visto que, defendemos a 

necessidade de que eles não venham a ser fonte única de leitura, o que, 

certamente, negaria a eles o acesso a outras fontes de pesquisa.  

Além de buscar elementos que viessem traçar o perfil dos estudantes, houve 

também uma preocupação de captar a relação deles com os textos didáticos, os 

textos-aula, base referencial dos cursos, que eram distribuídos semanalmente pelos 

tutores. Havia uma curiosidade de saber opiniões sobre esse material, embora 

entendendo, de antemão, que em vista do número de disciplinas que estavam 

cursando e pela variedade de assuntos, as respostas, num questionário, dariam uma 

visão apenas panorâmica, de forma muito geral. Vejamos abaixo o que foi possível 

colher. 

À pergunta “de uma forma geral os módulos têm contribuído para a sua 

aprendizagem?” os estudantes se posicionaram, conforme a tabela 8: 
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Tabela 8 - Contribuição dos módulos para a aprendizagem UFAL – 2008 

CURSOS 
OPINIÃO 

MAT. % QUI. % FIS. % 
TOTAL 

Sim 

Não 

Em parte 

25 

01 

16 

59.5 

2.4 

38.1 

 

18 

- 

06 

75 

 

25 

27 

01 

06 

79.4 

3.0 

17.6 

70 

02 

28 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 

 

Os dados da Tabela 8 apontam para a importância atribuída pelos 

estudantes respondentes do questionário, aos textos didáticos elaborados 

especificamente para os cursos por eles frequentados, muito embora tenham 

apontado, também, para problemas que foram encontrados nos textos, o que pôde 

ser conhecido quando se posicionaram sobre quais disciplinas apresentaram maior 

e menor nível de dificuldades, “no semestre que haviam concluído”. As respostas 

obtidas podem ser conhecidas nas tabelas 9 e 10 a seguir.  
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Tabela 9 - Disciplinas que apresentaram maior nível de dificuldade no semestre 
recém-concluído 

 

CURSOS DISCIPLINAS 
MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

Álgebra 29 41,5 NO - 36 85,8 65 
 

Geometria (s) 
 

20 28,6 09 31 03 7,1 32 

Arquitetura Atômica 
 

02 2,8 01 3,4 NO - 03 

Div. Química 
 

02 2,8 05 17,3 NO - 07 

Física 
 

02 2,8 NO - - - 02 

Números Complexos 
 

11 
 

15,8 
 

06 20,7 NO 
 

- 
 

17 
 

Física e Ambiente 03 4,3   - - 03 

Química 
 

01 1,4 - - NO - 01 

Cálculo 
 

-  03 10,4 03 7,1 06 

Divers. Física 
 

NO  03 10,4 - - 03 

Pré-calculo 
 

-  01 3,4 - - 01 

Instrumentação  
 

-  01 3,4 - - 01 

TOTAL 70 100 29 100 42 100 141 
 
NO = disciplina não ofertada 

 

 

A Tabela 9 mostra que os estudantes respondentes de Física e 

Matemática55 afirmaram ser a Álgebra a disciplina que apresentou o maior nível de 

dificuldade. Apontaram como causas: “linguagem complicada”, “muito abstrata”, 

“muito complexa”, “módulo confuso”; essas características parecem apontar para 

questões referentes à própria linguagem da disciplina, ou seja, dificuldades de lidar 

com a linguagem matemática. A Geometria56, que faz parte da estrutura curricular 

dos três cursos, aparece também com destaque entre as que apresentaram o maior 

nível de dificuldade. Predominam entre as causas apontadas pelos respondentes 

                                                 
55 O curso de Química não oferece as disciplinas Álgebra Linear I e II referidas pelos estudantes dos 
cursos de Física e Matemática.  
56 Trata-se, de fato, de duas disciplinas: Geometria Plana e Espacial e Geometria Analítica. 
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dificuldades que giram em torno de questões próprias da natureza da disciplina: 

“muito difícil”, “assunto complicado”, “módulo difícil”; embora tenha aparecido 

também referência sobre “linguagem complicada”.  

 

Tabela 10 - Disciplinas que apresentaram menor nível de dificuldade no semestre 
recém-concluído 

 
CURSOS 

DISCIPLINAS MAT. % QUI. % FIS. % TOTAL 

Didática 

Física e Ambiente 

Física e Realidade 

Psicologia 

Geometria 

Cálculo 

Educ. e Realidade 

Análise Combinatória 

Biodiversidade 

Instrumentação 

Probabilidade 

Números complexos 

Astronomia 

Energia 

Álgebra Linear 

28 

02 

 

11 

02 

01 

02 

08 

02 

01 

01 

- 

- 

NO 

- 

48,3 

3,4 

 

19 

3,4 

1,7 

3,4 

13,9 

3,4 

1,7 

1,7 

 

08 

01 

 

05 

01 

- 

- 

NO 

- 

05 

NO 

NO 

NO 

- 

NO 

40 

5 

 

25 

5 

- 

- 

 

- 

25 

04 

 

03 

02 

03 

04 

02 

NO 

- 

- 

NO 

01 

07 

05 

02 

12,1 

 

9,1 

6,1 

9,1 

12,1 

6,1 

 

- 

- 

 

3 

21,2 

15,1 

6,1 

40 

03 

03 

18 

06 

05 

04 

08 

02 

06 

01 

01 

07 

02 

05 

TOTAL 58 100 20 100 33 100% 111 

 

 

Já em relação às disciplinas que apresentaram o menor nível de dificuldades 

os estudantes se referiram à Didática e à Psicologia da Educação, utilizando as 

expressões: “linguagem acessível”, “linguagem conhecida”, “leitura auto-explicativa” 

“material explícito”, “conteúdos bem explicados” “disciplina mais pedagógica”, “bom 

entendimento”. Essas respostas sugerem que as disciplinas referidas apresentam 
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menor nível de dificuldades, tanto por questões de ordem linguístico-discursiva, 

como por questões da sua própria natureza; ou seja, por causas inversamente 

proporcionais àquelas apresentadas acerca da Álgebra e da Geometria.  

Esses fatos foram alvo de comentários dos estudantes também por ocasião 

das entrevistas, o que nos levou a buscar elementos que apontassem para 

estratégias didáticas e linguístico-discursivas que foram ou deveriam ter sido 

utilizadas pelos professores-autores. Havia a necessidade de entender o porquê de 

o estudante considerar uma linguagem “complicada” ou “acessível”, entre outras 

questões que, em última instância constituíram as categorias de análise que 

embasaram os Estudos apresentados neste trabalho. 

 

 

4.2 Os textos-aula analisados: características 

 

A denominação textos-aula, neste Segundo Estudo, se deve ao fato de que 

os textos da disciplina Psicologia da Educação - PsiUFRN dos cursos de Física, 

Matemática e Química serem apresentados no formato impresso, em quinze 

fascículos, denominados, cada um, de aula, denominação esta adotada em todas as 

disciplinas desses cursos. Essa disciplina que foi oferecida no decorrer do quarto 

semestre dos cursos apresenta a seguinte ementa57:  

 

Os aspectos psicológicos como parte da constituição do Homem. As 
relações mente e corpo. Psicologia da adolescência. Aspectos 
psicológicos envolvidos no ato de aprender. O cérebro e a 
aprendizagem. Desenvolvimento e aprendizagem (UFRN, 2004). 

 

Em se tratando especificamente da disciplina Psicologia da Educação, cada 

aula traz na primeira página um texto inicial denominado Apresentação, onde a 

professora-autora expõe em poucas linhas, (no máximo sete) a perspectiva de 

estudo especificamente daquela aula; à exceção da Aula 01, na qual a 

Apresentação se refere à disciplina como um todo; da mesma página constam 

                                                 
57 Essa citação e as demais que dizem respeito aos referidos cursos, foram retiradas do “Projeto de 
curso de graduação (licenciatura) em Matemática, na modalidade a distância, UFRN, 2004”. Vale 
salientar, entretanto, que constam, ipsissimis verbis, dos projetos do Curso de Fisica e de Química.  
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também os Objetivos daquela aula. A partir da segunda página começam a aparecer 

os conteúdos propriamente ditos e, após cada item, um bloco de Atividades, 

composto por uma ou mais questões. No final de cada aula aparece um Resumo e 

em seguida, questões de Auto-avaliação; finalizando, a autora apresenta as 

Referências.  

A escolha dos textos-aula da disciplina Psicologia da Educação como objeto 

de análise, nesse Segundo Estudo, se deu em função de ser, à época da realização 

da pesquisa, a única disciplina do semestre (4º semestre do curso), pertencente ao 

conjunto dos saberes pedagógicos, específicos da formação do professor, com os 

quais tenho uma maior aproximação e, portanto maior qualificação para realização 

da análise. Some-se a esse, o fato de ser uma disciplina ofertada, 

concomitantemente, para os três cursos já referidos. A escolha dos textos-aula da 

disciplina Psicologia da Educação provocou questionamentos por parte de apenas 

um entrevistado, no sentido de que eles não retratariam o todo do Curso, pois, é um 

material “muito gostoso de ler” e muito diferente dos materiais das disciplinas 

específicas do curso de Matemática, por ele frequentado, que são “confusos e pouco 

explicativos”. Justificamos a escolha exatamente pela questão por ele salientada, no 

caso, a minha dificuldade de lidar com textos escritos com linguagem específica da 

área das ciências exatas. 

Mesmo não tendo sido, neste trabalho, objeto de um olhar mais acurado, é 

importante ressaltar, de antemão, que a análise física dos materiais deve ter um 

lugar privilegiado em trabalhos de pesquisa em EaD. As análises que foram aqui 

procedidas se referiram sempre a questões de ocorrência de mediação pedagógica 

que, afinal, poderiam ser feitas em textos colocados em outro tipo de suporte, como 

por exemplo, em ambientes informatizados. Vale ressaltar, entretanto, que uma 

análise física demanda conhecimentos específicos que são do domínio de 

especialistas em artes gráficas como: o tipo de impressão, o papel, as tintas, as 

cores, o layout, a legibilidade, o formato, a encadernação e outros, o que vem 

comprovar a necessidade da composição de equipes multidisciplinares na 

concepção, elaboração e análise dos materiais didáticos produzidos em EaD.  

A despeito das limitações para fazer esse tipo de análise, é possível afirmar 

que os fascículos que compõem a disciplina Psicologia da Educação, em discussão 

neste trabalho, apresentam, em geral, um projeto gráfico que favorece a leitura de 
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um texto didático, ou seja, de um texto feito para ensinar. Contém ilustrações sob a 

forma de fotografias, desenhos, esquemas, figuras e, esporadicamente, aparecem 

notas de esclarecimento na margem esquerda da página. As fotografias e desenhos 

são de extremo bom gosto e são apresentados em configurações não uniformes, 

denotando a preocupação do desenhista em quebrar a monotonia que porventura 

venha a tornar a leitura repetitiva e entediante.    

Para a realização da análise dos textos-aula acima mencionados decidi pela 

realização de entrevistas com alguns estudantes dos cursos já apresentados, no 

intuito de captar o olhar de cada um deles, sobre os textos. O teor, os objetivos 

assim como considerações metodológicas acerca dessas entrevistas serão 

conhecidos a seguir.  

 

 

4.3 As entrevistas  

 

As entrevistas realizadas podem ser consideradas como do tipo “entrevista 

semi-estruturada” entendida por Triviños (1995) como 

 

aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 
teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida 
oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses 
que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante (TRIVIÑOS, 1995, p.146). 

 

Além de semi-estruturadas, as entrevistas realizadas têm um componente 

que merece ser considerado por ter sido o eixo norteador e decisivo para o 

desenvolvimento dos “questionamentos básicos”: Como se tratava de uma entrevista 

que tinha como ponto central captar o olhar dos estudantes-leitores acerca dos 

textos didáticos escritos em EaD, teria que ser conduzida com base na leitura 

desses textos. Denominamos, portanto, de entrevista orientada visto que os 

“questionamentos básicos” foram realizados por meio de um roteiro básico, pois 

havia questões fulcrais a serem pesquisadas, sem que isso tenha deixado de 

permitir que o entrevistado expusesse, com total liberdade, os temas em discussão.  
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Por se tratar de uma entrevista realizada pari passu com a leitura dos textos, 

que eram lidos e comentados pelos entrevistados, e constituíram a sua base 

referencial, podemos dizer que a análise dos dados aproxima-se da análise de 

protocolos verbais58, técnica de pesquisa utilizada por pesquisadores,59 

principalmente na área da Linguística, nas Ciências da Informação e na Psicologia.  

As questões elaboradas apoiaram-se em abordagens teóricas que 

embasaram o Primeiro Estudo e tinham o objetivo primordial de apreender se, de 

fato, os elementos que balizaram aquele estudo, ou seja, se as estratégias 

linguístico-discursivas que caracterizam a aula mediacional virtual e as estratégias 

de processamento didático, além de outros elementos que surgiram ao longo do 

caminho, eram também apreendidos pelo estudante-leitor. Fazia-se importante 

desvelar, por meio das entrevistas, se os estudantes identificavam, nos textos-aula 

da disciplina Psicologia da Educação, aspectos da textualidade que lhes conferem a 

condição de interação e legibilidade necessária à aprendizagem por meio de textos 

escritos. Ou seja, aspectos da comunicação docente escrita, da interação dialógica, 

que, de fato, possibilitam a ocorrência de mediação pedagógica.  

Assim, algumas questões que ressoavam constantemente nos nossos 

atentos ouvidos passaram a constituir o eixo norteador das entrevistas: Serão esses 

aspectos essenciais para a ocorrência de mediação pedagógica? Como o 

estudante-leitor lê esse texto? O que chama a sua atenção? O que dizem sobre 

esses textos? No intuito de obter respostas para essas questões, foi elaborado um 

                                                 
58

 A análise de protocolos refere-se a uma técnica de pesquisa utilizada quando o pesquisador, 
objetivando descrever processos de leituras utilizados pelo leitor na sua interação com o texto, solicita 
ao sujeito que pense alto, durante o processo. É uma técnica de entrevista bastante utilizada na 
pesquisa metacognitiva, em que interessa ao pesquisador saber o conceito que os leitores têm do 
seu próprio processo de leitura. Cavalcanti (1989) criou uma adaptação da técnica de protocolo 
verbal que denominou protocolo de pausa, em que o sujeito lê um texto silenciosamente e a cada 
pausa (determinada previamente pelo pesquisador) faz um resumo oral, pensando alto, verbalizando 
sobre o que leu. No caso deste trabalho, foram realizadas entrevistas gravadas, com base em leituras 
de textos, não com a intenção de pesquisar estratégias de leitura, mas de captar o olhar dos 
estudantes-leitores entrevistados acerca de aspectos da comunicação docente escrita, tanto do 
processamento didático, quanto dos linguístico-discursivos, que, segundo sua ótica, possibilitam a 
ocorrência de mediação pedagógica, nos processos de ensino e aprendizagem na modalidade de 
educação a distância, especificamente, por meio de textos escritos.  
 
59

 Cf. Cavalcanti (1989), Leffa (1996) e Sousa (2001). 
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roteiro básico orientador60 da entrevista e partimos para a sua realização. O roteiro 

básico proposto abordou, de forma geral, os seguintes aspectos: 

 

- relação professor-aluno estabelecida pelo texto: qual a importância atribuída 

pelo estudante-leitor entrevistado; 

- estratégias de processamento didático presentes no texto de 

Apresentação da disciplina: em que medida e de que forma devem se fazer 

presentes; 

- sugestões e orientações para leitura de textos complementares: como os 

entrevistados se posicionam a respeito dessa estratégia didática; verificar se 

eles valorizam essas leituras; 

- estratégias linguístico-discursivas que tornam o texto interacional e 

dialógico: verificar a presença, em que medida são percebidas e qual o papel 

que exercem no momento da leitura e se contribuem para a compreensão; 

- presença de intertextualidade: considerações que os sujeitos podem fazer 

sobre esse recurso; 

- atividades de avaliação/sistematização: formas de elaboração que 

predominam, localização no texto, em que medida proporcionam o 

desenvolvimento de um pensamento crítico e de habilidades argumentativas. 

 

 

4.3.1 Os sujeitos da entrevista: estudantes-leitores 

 

A seleção dos sujeitos para a composição do universo pesquisado foi 

realizada contando com a participação dos tutores e tutoras que se mostraram 

interessados em entender este trabalho, dele participar e com ele colaborar.  

Decidimos por selecionar aqueles estudantes que compareciam com maior 

regularidade ao Polo de EaD, no campus da UFAL, para os momentos de tutoria. 

Assim, à medida que os estudantes ali compareciam iam sendo convidados a 

                                                 
60 O Roteiro orientador básico da entrevista pode ser conhecido no Apêndice A. 
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colaborar com nosso trabalho concedendo uma entrevista, que era em seguida 

agendada, caracterizando-se assim, uma forma aleatória de seleção e constituindo 

um universo pesquisado composto por voluntários. Dessa forma, realizamos a 

análise dos textos-aula por meio de entrevistas individuais do tipo semi-estruturadas, 

envolvendo 10 estudantes dos referidos cursos. Os sujeitos receberam nomes 

fictícios escolhidos por eles mesmos e que, por minha sugestão, poderiam 

homenagear um professor ou uma professora que tenha marcado sua trajetória 

estudantil, ou um cientista ou uma cientista importante na sua área de estudo. Havia 

um intuito inicial de atingir um número maior de entrevistados e em número igual 

para cada curso, o que terminou por não acontecer, tendo em vista que, por se tratar 

de cursos na modalidade de educação a distância, havia necessidade de 

acompanhar o seu movimento próprio, aguardando a vinda dos estudantes ao 

campus da UFAL, que acontecia na medida da necessidade de cada um. 

Assim, as entrevistas foram realizadas com os estudantes-leitores:   

 

Celso Cristina Edmilson Edvaldo Emilia José Linus Lucas Luís Marie 

 

Os critérios de seleção adotados podem parecer, à primeira vista, 

insuficientes para justificar a escolha de um sujeito de pesquisa; em se tratando, 

entretanto, de pessoas que estudam em cursos na modalidade de educação a 

distância, como é o caso destes, que vivem, em sua maioria em cidades do interior 

do Estado e que, mesmo residindo na capital, só vêm ao Campus Maceió 

semanalmente para os momentos de tutoria e quando da realização das provas, a 

regularidade da frequência e a disponibilidade de colaborar com o nosso trabalho, 

passaram a ser critérios fundamentais e decisivos61. O fato de ter como sujeitos da 

pesquisa, pois, estudantes convidados a participar e que se dispuseram por vontade 

própria a fazê-lo, possibilitou a realização de entrevistas num clima de seriedade e 

compromisso, pleno de confiança mútua, caracterizando um processo de interação e 

mediação, também podendo ser chamada de pedagógica, tendo por base uma 

relação dialógica, que ali também se concretizou, numa situação presencial. Mesmo 

tendo sido escolhidos de forma aleatória, como já foi destacado, os dez sujeitos que 

                                                 
61 Em que pese o fato de as pesquisas em educação a distância estarem fazendo uso de entrevistas 
por meio das redes informatizadas, neste trabalho fizemos opção pela entrevista presencial, tendo em 
vista que as perguntas seriam feitas tendo como premissa a leitura de textos.   
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participaram da pesquisa como entrevistados apresentaram um perfil muito 

aproximado do universo dos estudantes que frequentam os cursos acima referidos, 

perfil esse esboçado a partir da leitura dos questionários: a) número significativo de 

estudantes que já atuam como professores; b) a maioria de pessoas do sexo 

masculino; c) estudantes que declaram ter maior dificuldade de compreensão nos 

textos que exigem um raciocínio de ordem abstrata, menor dificuldade nos textos de 

ordem discursiva e um gosto especial pela leitura dos textos das disciplinas que 

compõem o corpo dos saberes pedagógicos. 

Mesmo considerando que o ideal seria ter realizado essas entrevistas após o 

conhecimento dos resultados, ainda que preliminares, do teor dos questionários, fiz 

a opção de realizá-las concomitantemente, tendo em vista que tinha a intenção de 

captar o olhar dos estudantes sobre os textos de uma disciplina que estivesse em 

processo de estudo. E assim o fiz, por considerar que os estudantes teriam 

condições mais apropriadas para fazer uma reflexão acerca dos textos-aula em 

estudo, em tempo real e de forma síncrona. 

 

 

4.3.2 A entrevista orientada em processo  

 

Partimos para a entrevista tendo em mãos um gravador, os fascículos da 

disciplina Psicologia da Educação e um roteiro orientador básico com questões que 

deveriam ser respondidas a partir da leitura de trechos dos textos-aula. Para efeito 

de organização da entrevista o texto-aula foi dividido em três partes: a 

Apresentação, o Corpo do Texto e as Atividades de Sistematização/Avaliação, não 

tendo essa organização, entretanto, resultado numa entrevista linear, visto que, ao 

longo do seu percurso, as questões, mesmo relacionadas a uma parte específica do 

texto, muitas vezes, só eram respondidas após a consulta a uma outra parte, o que 

resultou num movimento constante de idas e vindas e o que veio, de certa maneira, 

determinar a forma de realizar a análise. 

Conforme foi combinado com o estudante-leitor, sempre que surgia uma 

pergunta, solicitava que, se necessário, voltasse ao texto para fazer uma leitura mais 

atenta no sentido de constatar a presença ou ausência de situações questionadas 
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pela pesquisadora. No caso da verificação da presença de estratégias que 

demonstrassem as possibilidades de estabelecer um “clima dialógico”, solicitava que 

apontasse um trecho, uma palavra, uma expressão que pudesse denotar essa 

perspectiva. 

Inicialmente, por meio de um diálogo com o entrevistado, foram obtidos 

dados gerais de sua identificação (nome, ocupação, local de trabalho) e outros 

pontos importantes como a minha apresentação pessoal, os objetivos da pesquisa, a 

garantia de sigilo e anonimato, dentro de um clima de cordialidade, respeito e afeto, 

o que proporcionou um ambiente de relações empáticas, tão caras a situações que 

nem sempre ocorrem de forma satisfatória. 

Ainda nesse momento inicial, foi explicado a cada sujeito que esses textos-

aula devem se aproximar, em alguma medida, de uma aula presencial. Importa 

deixar claro que a aula presencial aqui referida, trata-se do tipo já aludido no 

Primeiro Estudo, caracterizada por Marcuschi (2005) como um momento prenhe de 

diálogo denominado por ele de aula socrática e na qual  

 

As perguntas do professor são sistemáticas e instigantes, levando 
o aluno a ter que se expressar sobre o tópico com vistas ao impulso 
inicial para debate. As respostas do aluno são tomadas como ponto 
de partida dos esclarecimentos. As perguntas do aluno são levadas 
a sério e servem para refazer o tópico ou reforçar o tema e às vezes 
são redistribuídas a outros alunos. As respostas do professor são 
sempre em formato conceitual e têm caráter sistemático de 
desenvolver o tópico. (MARCUSCHI, 2005, p.65). 

 

A despeito de todas as dificuldades que podem advir do fato de trazer, para 

um texto escrito, um contexto de oralidade, como o acima descrito, essa 

possibilidade motivou o comentário de Rios (2006) que afirma 

 

Na educação a distância temos uma aula além da sala de aula, ou 
melhor, aí temos ‘expandida’ a aula como é tradicionalmente 
entendida. Se a comunicação presencial já apresenta uma série de 
desafios para o professor, esses desafios se revestem de novas 
configurações quando se trata de realizar o encontro a distância 
(RIOS, 2006, p.28).  
 

Os sujeitos concordaram com a pesquisadora com relação às aproximações 

entre os textos-aula e uma aula presencial, reiterando que a leitura desses textos 
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constitui, de fato, a “sua” aula, visto que o projeto pedagógico dos Cursos não prevê 

momentos presenciais com professores das disciplinas, restringindo-se essa 

presencialidade aos encontros semanais com os tutores62 e por ocasião da 

realização das provas. Acrescente-se o fato de que não constatei uma efetiva 

utilização dos meios informatizados e somente algumas poucas disciplinas utilizam o 

recurso das vídeo-aulas produzidas pelo programa, o que vem corroborar a ideia de 

que os textos-aula, venham, em grande medida, cumprir o papel de aula, nesse 

contexto. 

 

 

4.3.3 O ponto de vista dos estudantes-leitores: como se deu a análise 

 

Lüdke e André (1988) trazem uma reflexão acerca da tarefa de analisar 

dados qualitativos, afirmando que as análises se fazem presentes desde o início do 

estudo quando verificamos a pertinência das questões selecionadas frente às 

características específicas da situação estudada; quando decisões são tomadas 

acerca dos aspectos que serão enfatizados e de outros que serão eliminados; 

quando direções são tomadas, princípios teóricos confrontados, num movimento que 

vai até o final do trabalho. Situações que ocorreram por ocasião das entrevistas me 

acompanharam durante todo o processo, por toda a travessia, exigindo um 

permanente movimento em espiral constituído de idas e vindas, leituras e releituras, 

conforme descreveram as autoras acima. 

A análise dos dados se deu em dois movimentos: a leitura e a apuração dos 

dados advindos dos questionários e a transcrição do conteúdo das entrevistas. Foi 

necessário, inicialmente, ler e reler várias vezes o conteúdo dos questionários e das 

entrevistas, no intento de formular categorias surgidas a partir desses instrumentos. 

A transcrição das verbalizações obtidas por meio das entrevistas, entretanto, 

constituiu o trabalho mais enfadonho de toda a pesquisa, pois a digitação é feita 

palavra a palavra, o que demanda um tempo por demais longo. As gravações 

obtidas eram ouvidas pela pesquisadora algumas vezes, antes de começar a 

digitação dos relatos, o que provocava sempre um reviver do momento da 

entrevista: as características dos sujeitos, conversas que, por solicitação dos 

                                                 
62 Vale salientar que a tutoria, nesses Cursos, não tem caráter de “aula”. 
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mesmos, não foram gravadas, enfim, elementos que se tornaram importantes 

quando da análise dos dados, são (re) lembrados. Sobre esse momento Szymanski 

et al (2004) afirmam que  

 

O processo de transcrição de entrevista é também um momento de 
análise, quando realizado pelo próprio pesquisador. Ao transcrever, 
revive-se a cena da entrevista, e aspectos da interação são 
relembrados. Cada reencontro com a fala do entrevistado é um novo 
momento de reviver e refletir (SZYMANSKI et al, 2004, p.74).  
 

Seguindo a sugestão das autoras acima, a transcrição foi realizada 

inicialmente da mesma forma como se deu a verbalização dos sujeitos e, a partir 

daí, foi elaborada uma reescrita, passando o novo texto a ser grafado obedecendo a 

normas ortográficas e de sintaxe, mas sem substituição de termos, constituindo o 

que Szymanski et al (2004, p.74) denominam de “Texto de Referência”, que passou, 

a partir daí, a ser objeto de análise.  

Os dados obtidos foram organizados em categorias consideradas como 

elementos importantes para a ocorrência de mediação pedagógica, sob a 

perspectiva do estudante-leitor, presentes nos textos-aula em análise.  

 

 

4.4 Componentes de mediação pedagógica em textos didáticos escritos para 

educação a distância, na perspectiva do estudante-leitor: o caso do texto da 

disciplina Psicologia da Educação  

 

Estão sendo denominados componentes de mediação pedagógica as 

estratégias de processamento didático e estratégias linguístico-discursivas do 

gênero mediacional presentes nesses textos-aula que foram analisados neste 

Segundo Estudo. Não foi difícil constatar, desde o momento da primeira entrevista, 

que havia um conjunto de categorias que foi emergindo a partir dos discursos dos 

estudantes-leitores e que se foi definindo com o acréscimo de outras falas. Esse fato 

provocou a necessidade de voltar ao Primeiro Estudo e analisá-las naquele 

contexto, visto que essas categorias ainda não haviam sido ali consideradas, o que 

provocou um incessante movimento de idas e vindas, de elaboração e reelaboração 

das análises que estavam sendo realizadas. Isto, certamente, provocou um olhar 
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mais abrangente acerca não só dos textos analisados, mas, em última instância, dos 

TDE-EaD de uma forma mais larga. Essas estratégias didático-linguísticas que, em 

última instância, constituem estratégias de mediação pedagógica, foram 

transubstanciadas em categorias63 e a partir de agora sistematizadas e analisadas. 

 

  

4.4.1 Estratégias de processamento didático 

 

Estão sendo denominadas de estratégias de processamento didático 

aquelas que o professor-autor utiliza para elaborar um TDE-EaD tentando organizá-

lo de forma a obter uma estrutura que o supra de mecanismos que o professor utiliza 

para desenvolver seu trabalho, especificamente realizar a mediação pedagógica 

com o seu aluno. Essas estratégias foram conhecidas por ocasião do Primeiro 

Estudo, quando foram analisados três TDE-EaD, e serão agora conhecidas e 

analisadas pelos estudantes-leitores, sob a minha orientação. São elas:  

 

� Importância do recíproco conhecimento dos interlocutores nos 

TDE-EaD: o professor-autor e o estudante-leitor;  

� Contextualização da disciplina no Curso e relações com outras 

disciplinas; 

� Necessidade de apresentação de uma visão global dos 

conteúdos da disciplina; 

� Apresentação dos objetivos da disciplina; 

� Orientações para a realização de outras leituras; 

� Estratégias que ensejam o estabelecimento de situações 
problematizadoras, estabelecendo relações do texto com a vida 
do estudante-leitor; 

� Questões de sistematização/avaliação. 

 

 
                                                 
63 Neste trabalho utilizo, mutatis mutantis, o conceito de categoria apresentado por Minayo (2006, p. 
179), especificamente o de categorias operacionais que “são construídas com finalidade de 
aproximação ao objeto de pesquisa (na sua fase empírica) devendo ser apropriadas ou construídas 
com a finalidade de permitir a observação e o trabalho de campo. Por isso fazem parte da elaboração 
específica de cada projeto de investigação e devem ser claras, bem definidas e, como o próprio nome 
indica, operativas”. 
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4.4.1.1 Importância do recíproco conhecimento dos interlocutores nos TDE-

EaD: o professor-autor e o estudante- leitor  

 

Inicialmente, solicitei ao estudante-leitor que procedesse à leitura da 

Apresentação, texto introdutório localizado na primeira página da aula 01, abaixo 

transcrito: 

 

A partir desta aula, iniciaremos nosso percurso pelo mundo da 
subjetividade. Nesta disciplina iremos discutir temas da Psicologia 
que tenham o interesse para o educador e para a Educação. Vamos 
conhecer o que é o homem, como ele se constitui, como ele aprende 
e se relaciona com os outros. Para tanto, selecionamos temas 
interessantes como a inteligência, as emoções, o crescimento e o 
desenvolvimento do ser humano, e, em especial, a aprendizagem, 
para qual dedicamos um conjunto de aulas.  
Outro bloco de temas diz respeito à chamada Psicologia Social:  os 
grupos sociais, os processos de socialização na família e na escola, 
a questão das drogas e a sexualidade. Todos esses temas vão nos 
ajudar a compreender melhor nossos alunos, e como podemos 
interagir com eles.  
Nesta aula, discutiremos um tema que, por mais que possa parecer 
óbvio, quase nunca paramos para questioná-lo, quem é o homem? O 
que caracteriza o humano?  
 

Após a leitura, fiz um conjunto de perguntas cujas respostas geraram 

verbalizações que serão oportunamente comentadas: 

  

a. qual a primeira atitude de um professor no primeiro dia de 

aula?  

b. a professora-autora deste texto se apresenta? 

c. você considera importante a auto-apresentação do professor-

autor? 

d. há uma tentativa por parte da professora-autora de conhecer  

os estudantes-leitores? 

e. haveria alguma forma de os estudantes-leitores serem 

conhecidos pela professora-autora? Qual a importância desse 

fato?  

 

Os entrevistados, docentes por profissão ou com alguma experiência em 

magistério, foram unânimes em responder de forma enfática que a primeira atitude 
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do professor no primeiro dia de aula é sua auto-apresentação, seguida da tentativa 

de fazer com que também os estudantes se auto-apresentem. Os entrevistados 

relataram atitudes que já fazem parte do cotidiano dos primeiros encontros entre 

professores e estudantes em situações de sala de aula, e rememoram fatos que 

marcam o primeiro dia de aula. 

Observaram também o fato de não constar desse texto-aula, no trecho de 

Apresentação, nenhuma forma pela qual a professora-autora viesse se dar a 

conhecer e nem de procurar conhecer seus estudantes-leitores e confirmaram a 

importância do fato de que o professor se dê a conhecer aos seus estudantes. Um 

deles até deu a entender que já esperava por essa atitude: “Quando eu vi o nome 

Apresentação eu pensei que eles iam falar quem era o professor... os monitores...”64 

(Celso) muito embora um outro entrevistado tenha duvidado inicialmente da 

necessidade dessa apresentação, mas conclui seu pensamento reconhecendo a 

importância do fato:  

 

Eu não sei se, no caso de um curso superior, seria assim tão 
importante para o alunado, mas eu acredito que seria interessante. 
Essa pessoa aqui é muito fria para mim, não tenho ideia de como ela 
é, não tenho ideia sobre a autora, não sei o currículo dela, não sei 
nada sobre ela, só sei o nome dela.  Eu acho que a autora deveria 
ter se apresentado. (JOSÉ)  

 

O trecho abaixo representa, em grande medida, o pensamento da maioria 

dos entrevistados:  

 

A primeira coisa, bem detalhada, é a nossa apresentação. A gente se 
apresenta, apresenta a disciplina, uma coisa que a gente faz todo 
ano. Repete: ciências, o que é ciências? Aquela coisa bem 
detalhada, e aí eu inicio a apresentação da disciplina e a minha 
apresentação pessoal: nome, a formação, o que é que a gente faz, 
em termo de estudo, fora da escola. Acho importante o autor se 
apresentar por que, já que a gente não tem esse vínculo mais 
próximo com o professor, seria bom que se apresentasse também, 
para que a gente tomasse uma referência, por que eu acho 
importante o estudante ter aquela referência com o professor. Ele ter 
o professor dele como referência. Então, eu acho importante porque 
essa interação aumenta. A questão da interação com o estudante 
também aumenta quando ele conhece o seu professor. (LUCAS) 
 

                                                 
64 As transcrições das falas dos estudantes-leitores entrevistados serão digitadas em Itálico, para 
diferenciar das citações que, pelas normas da ABNT, devem ser digitadas no modo Normal. 



194 
 

Afirmações como esta confirmam a necessidade que têm esses estudantes-

leitores de cursos na modalidade de educação a distância de conhecer, mais de 

perto, os professores-autores, concretizados nos textos-aula e elementos da relação 

professor-estudante, elos instituintes da mediação pedagógica. Três termos 

retirados da afirmação acima parecem constituir o núcleo da importância do 

conhecimento do professor pelo seu estudante, também em situações de EaD: 

vínculo e referência como elementos que possibilitam a  interação. 

A importância do vínculo foi reiterada por Celso que, como docente de 

ensino fundamental e médio, valoriza também o envolvimento entre professor e 

estudante: 

 

Acho importante o autor se apresentar porque a partir do momento 
que ele se apresenta eu acho que está criando um vínculo com o 
estudante. Quando você não se apresenta, cria aquela pose que dá 
aquela ideia de que o professor está ali só para dar aula ele não se 
envolve com o estudante. Acho que a autora deveria ter se 
apresentado. (CELSO) 

 

A afirmação de uma aluna-leitora também ressalta a importância do vínculo 

e da referência: “Acho importante, até porque nesse período, seis meses, ela vai ser 

a professora da gente, mesmo sem a gente conhecê-la pessoalmente” (CRISTINA). 

Linus reitera a importância dessas relações relatando suas atitudes no 

primeiro dia de aula: 

 

A primeira coisa que eu faço é me apresentar e fazer com que eles 
se apresentem. É tentar criar esse vínculo de aproximação com o 
estudante. Então não vou falar da minha disciplina, não vou falar de 
química porque é uma coisa que assusta os estudantes, então o que 
vou tentar, é criar esse vínculo de aproximação. (LINUS) 
 

Destaca também a importância da referência que o professor representa 

para o seu estudante, ao fazê-lo conhecer sua qualificação profissional (“eu sou 

doutor”, “eu tenho pós-graduação”) fato que gera “um respeito por aquela pessoa”.  

Os sujeitos também valorizaram o fato de os estudantes se tornarem 

conhecidos por seu professor, tanto em contextos de educação presencial como em 

educação a distância. Relataram como se dá a apresentação dos estudantes em 
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aulas presenciais, geralmente utilizando dinâmicas, ressaltando, entretanto, as 

dificuldades de realizar esse momento num curso na modalidade de educação a 

distância. 

Um estudante-leitor enfatizou que 

 

O primeiro módulo que a gente pegou deveria vir acompanhado de 
uma fichinha pegando nossos dados pessoais e um espaço pra você 
dizer o que espera do curso, um espaço pra você falar sobre as suas 
dificuldades, podia ser até exercício de cada matéria. Um tipo de um 
formulariozinho para a gente, todo mundo que se inscreva na 
matéria, passar para o professor. É porque eu não sei se ele tem 
noção de como o grupo é heterogêneo. Por exemplo, eu tenho 44 
anos, sou casado 2 vezes, trabalho em....... 65 que é uma coisa 
dificílima. Eu tenho um tipo de dificuldade. Tem menino aqui como X 
que tem 19 anos... é muito diferente. (JOSÉ) 
 

José se refere a um ponto essencial para que a mediação pedagógica 

ocorra nos TDE-EaD, a necessidade de que o estudante seja conhecido pelo 

professor e propõe a forma de fazê-lo, ressaltando que essa aproximação poderia 

dirimir as dificuldades que se fazem presentes em contextos de EaD, que tem como 

uma de suas características a heterogeneidade de seu alunado.  

Lucas traz em seu discurso uma preocupação semelhante à de José, 

lembrando, porém, que já houve no decorrer do Curso uma tentativa de proceder a 

um conhecimento dos estudantes, assim se expressando: 

 

Nós tivemos uma disciplina no 1° semestre, “Educação e Realidade”, 
que em uma das aulas, não sei se foi a aula 2 ou a aula 3, eles 
propuseram um questionário, em que a gente falava da gente. 
Perguntavam a nossa formação e tudo. Agora, só que esse 
questionário estava no material, não foi repassado para ela.  Creio 
que ela não teve acesso, com certeza ela não teve acesso a esse 
questionário que ela fez. Tinha a ver com o conteúdo, por que falava 
sobre conhecer a turma para poder dar o conteúdo conhecendo a 
turma. Então ela, para nos ensinar a fazer isso, ela colocou esse 
questionário para a gente ter uma ideia. Só que não foi repassado, 
acho que o importante é ela conhecer a gente. Eu acho que as 
disciplinas mais pedagógicas nos ensinam a conhecer a turma antes 
de iniciar os conteúdos para fazer o conteúdo de acordo com a 
turma. Só que eles não fazem isso. (LUCAS) 

 

                                                 
65 Aqui há omissão do local de trabalho do entrevistado no sentido de preservar a sua não 
identificação.      
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Esse estudante propõe que a tentativa de conhecer o estudante-leitor seja 

realizada de antemão, com a finalidade de que os conteúdos presentes nos textos-

aula sejam escritos respeitando suas características. Afirma que essa postura tem 

importância em todas as disciplinas do curso, e faz um comentário que atinge 

diretamente professores da área pedagógica:  

 

Pelo que a gente já aprendeu, pelo menos eu aprendi já no curso 
nesses quase dois anos, a gente precisa conhecer a turma, para 
poder dar o conteúdo de acordo com a turma, saber aqueles que são 
mais....que conseguem assimilar mais rápido e aqueles que 
conseguem assimilar mais devagar. Eles nos ensinaram isso, e faltou 
eles fazerem isso com a gente: ver como é a nossa realidade, antes 
de propor o material, por que a gente já começou recebendo o 
material (LUCAS). 
 

Luís considerou que seria importante a professora-autora ter se apresentado 

porque “a coisa se torna mais pessoal, é como se a disciplina passasse a ter uma 

personificação, um rosto”, enquanto que a estudante Emília afirmou que essa 

apresentação seria “importantíssima, porque essa apresentação vai trazer mais 

intimidade, não vai fazer uma coisa muito fria.”  

Assim, comungo com a preocupação dos estudantes-leitores quando 

insistem, mesmo reconhecendo as dificuldades que permeiam esses processos em 

situações de EaD, que há que se encontrar mecanismos pelos quais os professores-

autores tenham em mãos, em alguma medida, fortes indicadores que venham 

consubstanciar  o perfil do usuário do texto que está elaborando. Sobre esse fato 

nos disse uma aluna-leitora  

 

Deveria haver tipo um questionário, para ela saber mais ou menos 
quem é cada um. Mas realmente fica muito difícil, se você for levar 
em conta a quantidade de alunos que abrage o curso a distancia... 
Imagine a autora aqui, a professora pegar um curso desses, a 
distância (porque quantos pólos não são?) e você ter alguma coisa 
sobre cada aluno. É totalmente diferente de você pegar uma turma 
pequena, 20, 30 alunos, mesmo assim ainda é difícil, você vai 
conhecendo, passa um tempo. Imagine uma pessoa sem ver, com a 
quantidade de alunos que existem. Teria uma forma, se houvesse 
um questionário para gente responder porque, ai, minimamente, ela 
saberia alguma coisa de cada um. Dava pra ter uma noção ampla. 
Uma coisa assim, mas teria uma base, uma noçãozinha. (MARIE) 
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Para que a comunicação docente escrita, nos contextos de EaD, possa ser, 

da melhor forma possível, adequada aos estudantes, é necessário que se tenha 

uma atenção especial ao seu perfil. Para Soletic (2001) isso quer dizer que 

 

para poder estabelecer como e o que se escreve, é necessário saber 
para quem se escreve. Definir quem são os destinatários de um 
projeto em particular, e quais são seus interesses, suas 
preocupações, suas dificuldades [...] é especialmente relevante no 
momento de refletir sobre quais são as capacidades e os 
conhecimentos que se espera desenvolver e, por conseguinte, como 
conceber uma estratégia de comunicação adequada a suas 
demandas, a suas necessidades e aos seus propósitos (SOLETIC, 
2001, p.78). 
 

Além disso, há que se ter uma atenção especial também no transcurso do 

processo de estudo, pois como ressalta Lucas “nunca pararam para saber como a 

gente... Será que o material está sendo assimilado lá diretinho? Eles estão 

assimilando direitinho? Será que o material está claro para os estudantes?”, 

denotando a necessidade de um acompanhamento mais eficaz do desenvolvimento 

dos estudantes por parte dos gestores, tutores e dos professores-autores, e a 

importância que tem essa postura para a vida acadêmica dos estudantes.        

Um fato paradoxal, entretanto, causou-nos estranheza, pois, mesmo 

constatando que todos os sujeitos entrevistados confirmaram a importância do fato 

de o professor se dar a conhecer aos seus estudantes, percebi um certo ar de 

surpresa por parte de alguns sujeitos, no momento da pergunta, como se uma 

identificação mais acurada da professora-autora, não tivesse relevância nesse 

contexto. Tudo leva a crer que isso se deve a uma questão do próprio paradigma da 

educação a distância que, para muitos, significa educação distante e assim não 

caberia esse tipo de preocupação que, do mesmo modo, parece não caber na 

educação presencial, onde também, geralmente, não se divisa o outro que fala, 

quando este se expressa por meio de um texto. 

Mesmo reconhecendo que os estudantes não estranharam inicialmente o 

fato de a professora-autora não se apresentar e somente tenham valorizado essa 

questão ao serem instigados, considero, entretanto, que o fato de o professor-autor 

se dar a conhecer aos seus estudantes constitui, entre outros, um importante 

elemento provocador de interação dialógica e de mediação pedagógica. Para a real 
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efetivação de um contexto com essas características, faz-se necessário um 

sentimento de vínculo e referência, fazendo minhas palavras dos estudantes-

leitores. Esses são elementos precípuos da interação que se deseja e se faz 

necessária entre os atores dos cursos na modalidade de educação a distância, e 

que pode se efetivar a partir de uma atitude de conhecimento mútuo, que venha 

ocorrer nos contextos de educação a distância, também por meio dos materiais 

escritos. 

 

 

4.4.1.2 Contextualização da disciplina no Curso e relações com outras 

disciplinas  

 

A preocupação de mostrar ao estudante o papel e a importância de 

determinada disciplina que vai ser por ele estudada num determinado curso, e a 

importância do estabelecimento de relações com outras disciplinas, já vêm, há 

algum tempo, constando dos projetos pedagógicos das IES e têm provocado 

discussões nos fóruns especializados. O olhar sobre determinada disciplina num 

âmbito mais geral de um curso e, consequentemente, de uma formação profissional, 

vem constituir um movimento que estou denominando de contextualização.  

A contextualização de uma disciplina, aqui neste trabalho, constitui uma 

forma de demarcar a pertinência e a contribuição para a formação do profissional em 

questão e tem a função de, como já foi explicitado no Primeiro Estudo, situar o texto 

no caminho que o estudante-leitor vem percorrendo. Junto a isso, é importante 

destacar também a necessidade de, ao mesmo tempo, estabelecer relações da 

disciplina em estudo com outras do mesmo curso, no intuito de obter uma visão que 

proporcione um olhar menos fragmentário do conhecimento em construção, mesmo 

numa situação de organização curricular por disciplinas, aqui abordadas sob o 

aspecto de “disciplina escolar” que a distingue da “disciplina científica”. 66 

                                                 
66 Cf. Fazenda (org) 2000. Essa obra traz importantes contribuições de vários autores acerca do 
conceito de disciplina, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, pluridisciplinaridade. Mesmo sem 
entrar num debate mais aprofundado sobre o tema, reconhecemos a importância dessa discussão 
que vem se fazendo presente nos meios acadêmicos desde a década de 1970, tanto no Brasil como 
em outros paises, no intuito de aprofundar questões de ordem conceitual e metodológica.  
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Solicitei ao estudante-leitor que novamente consultasse o texto de 

Apresentação, no intuito de encontrar verbalizações da professora-autora que 

demonstrassem a preocupação em contextualizar a disciplina PsiUFRN no curso por 

ele frequentado, assim como, a possibilidade de constatar uma atitude que aponte 

para possíveis relações da Psicologia da Educação com outras disciplinas do curso. 

Lucas, um dos entrevistados, chamou a atenção para o trecho: “A partir 

desta aula, iniciaremos nosso percurso pelo mundo da subjetividade. Nesta 

disciplina, iremos discutir temas da Psicologia que tenham o interesse para o 

educador e para a Educação.” Declarou em seguida que  

 

a autora não expressa tão claramente a contextualização da 
disciplina Psicologia da Educação e não a encaixa em um curso de 
Química para a gente ter uma ideia, mas indiretamente, meio 
subjetivamente, ela fala um pouco. Ficou claro que, mais na frente, 
eu vou perceber que a Psicologia da Educação vai ser importante 
para mim. Mas, aqui no trecho para eu identificar, não ficou claro.” 
(LUCAS) 

 

Linus, por sua vez, destacou o seguinte trecho: “Outro bloco de temas diz 

respeito à chamada Psicologia Social: os grupos sociais, os processos de 

socialização na família e na escola, a questão das drogas e a sexualidade. Todos 

esses temas vão nos ajudar a compreender melhor nossos alunos, e como podemos 

interagir com eles”. Considerou importante o fato de a professora-autora 

contextualizar a disciplina no Curso detectando que, embora de forma simplificada 

no momento da Apresentação, esse fato pode vir a acontecer no Corpo do Texto.  

Assim se expressou esse estudante-leitor:  

 
 

Eu acho que nesse momento ela coloca a questão da sexualidade, 
das drogas, eu acho que isso é uma forma de contextualizar. É claro 
que, como é uma apresentação ela coloca de uma forma 
simplificada, mas acredito que no decorrer do texto deve colocar 
essa contextualização bastante clara. Eu acredito que sim. (LINUS). 
 

Da mesma forma, Edvaldo observou que a professora-autora falava mais da 

“psicologia mesmo” e que somente depois com a continuidade da leitura “ela vai 

colocando o porquê que tem que estudar a personalidade, por que tem que estudar 

essa disciplina.” 
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Emília considerou que para conseguir aprender “tenho que fazer essa ponte, 

sempre contextualizar. Quando estou lendo alguma coisa de Matemática (eu ensino 

Química) pergunto em que eu vou usar aquilo na minha disciplina de Química.” 

No processo de realização das entrevistas foi possível observar que havia 

uma reticência por parte do estudante-leitor, ao afirmar ou não a existência no texto 

de Apresentação de uma fala que deixasse claro para eles a importância da 

disciplina Psicologia da Educação para o curso de licenciatura que estão 

frequentando, o que despertou nossa curiosidade em verificar o porquê desse 

acontecimento. Fizemos novamente a leitura do trecho em análise e constatamos 

que ali a professora-autora, efetivamente, escreve muito sucintamente acerca da 

contextualização. Entretanto, na Aula 01 verificamos que há uma intenção de deixar 

mais claro para o estudante-leitor qual o papel da disciplina nos cursos em foco: 

 

Afinal, para quê estudar psicologia? 
Esta é uma pergunta que você deve estar se fazendo agora. Qual a 
finalidade de se estudar esse tema em curso de licenciatura, que 
deveria estar abordando temas mais específicos? Será necessário 
estudar assuntos sobre os quais se pode ler em qualquer revista não 
especializada?  
Em primeiro lugar, atente para o fato de que você está sendo 
formado para ser um professor. Que vai lidar com gente (e gente é 
uma coisa reconhecidamente complicada!). Um bom professor é 
aquele que tem um conhecimento profundo do conteúdo que deve 
ministrar, mas também sabe lidar com sua turma, de modo a 
envolvê-la no processo de aprendizagem. E, com certeza, os 
conhecimentos específicos de sua área, apesar de extremamente 
importantes para sua formação, não lhe ensinam a ligar com gente.  
 

Talvez o fato de essa fala da professora-autora não aparecer na 

Apresentação e sim na primeira aula, e sem a devida ênfase, tenha causado aos 

estudantes-leitores a impressão de que “mais adiante”, “no decorrer do texto” a 

contextualização ficaria mais clara. 

Fica evidente, portanto, a necessidade de o professor-autor proporcionar ao 

estudante, no texto introdutório, um conhecimento mais aprofundado acerca da 

disciplina em estudo, discutindo sua natureza, seu estatuto epistemológico, o lugar 

que ocupa no curso, sua importância. Em se tratando da disciplina em análise, teria 

sido importante discutir, de forma mais enfática e na Apresentação, a relevância da 

Psicologia da Educação nos cursos de licenciatura como aquela que discute, com 
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propriedade, as teorias de ensino e aprendizagem em articulação com a prática 

pedagógica.  

Dando sequência à entrevista, solicitei aos estudantes-leitores que 

verificassem no texto introdutório se a professora-autora apresentava, de alguma 

forma, uma abordagem que promovesse o entendimento, mesmo que inicial, das 

possíveis relações da Psicologia da Educação com outras disciplinas do Curso.  

A ausência de uma discussão acerca dessas relações foi prontamente 

detectada pelos entrevistados. Sobre a questão, Linus, um dos estudantes-leitores 

entrevistados, declara que “o texto está focado na questão da Psicologia” e quando 

perguntado sobre a importância do estabelecimento de relações da Psicologia da 

Educação com outras disciplinas do curso afirmou que “acha interessante” porque 

 

quando você estabelece uma ligação com outras disciplinas, você 
está abrangendo conhecimento, não está apenas se focando 
naquele único ponto, você está justamente tentando mostrar que 
aquela disciplina pode ser pode ser utilizada em outras disciplinas 
como um alicerce ou apoio para algum problema que venha a 
acontecer.(LINUS) 

 

Luís chamou atenção para o seguinte trecho 

  

Nesta aula, discutiremos um tema que, por mais que possa parecer 
óbvio, quase nunca paramos para questioná-lo, quem é o homem? O 
que caracteriza o humano? (Aula 01, p.1) 
 

Comentou que neste trecho “essa questão ‘quem é o homem’ você pode 

trazer do sentido da Física até a História, a Geografia... Daí dá pra você englobar a 

Física, a questão física do homem até a questão biológica do que é a vida.” 

Emília se reportou à sua vida profissional para reiterar que teria sido 

importante que a professora-autora tivesse feito uma clara relação da Psicologia 

com outras disciplinas do Curso dizendo que “a Química é uma disciplina difícil de 

trabalhar com os alunos, justamente por que nós temos dificuldade em relacionar o 

conteúdo científico com a vivência”. 

As relações que devem ser estabelecidas da disciplina em estudo com 

outras que compõem o currículo de um curso, assim como a necessidade de deixar 
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claro para o estudante-leitor o papel por ela desempenhado, são discussões que 

devem aparecer, impreterivelmente, no texto introdutório, no intuito de problematizar 

e criar expectativas acerca dos conteúdos que serão trabalhados. Perguntas 

retóricas podem ser um recurso adequado para realizar essa discussão inicial como 

fizeram as autoras do Guia de Estudo da disciplina Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica67: 

 

Agora, vamos refletir um pouco sobre nossa disciplina no contexto do 
nosso curso de Pedagogia. Por que essa disciplina compõe o 
currículo deste curso? Ela tem alguma importância na formação e 
atuação dos profissionais da educação? Que relação ela mantém 
com as outras disciplinas do curso? (SÁ e COSTA, 2003, p.7) 
 

Como os primeiros elementos para a ocorrência de uma mediação 

pedagógica devem ser estabelecidos no texto introdutório, questões como essas 

devem ser objeto de uma discussão que auxiliem o estudante-leitor na elaboração, 

mesmo que inicial, de um mapeamento, cujos elementos venham a ser balizadores 

dos caminhos que serão percorridos, podendo estabelecer-se um clima de 

problematização que constitui 

  

Atividades pedagógicas que envolvem o conteúdo de ensino e 
dialetizam as representações iniciais dos alunos, contrapondo-as ao 
conceito em questão. A vivência dessas atividades 
problematizadoras permitem que o aluno perceba a relação de 
tensão entre seu saber inicial e o estudado, depreendendo a 
contradição entre ambos. (OLIVEIRA et al, 2007, p.153) 

 

Pelo que pudemos depreender, o professor-autor pode a) se utilizar do 

recurso de perguntas instigantes feitas ao estudante-leitor, no intuito de fazê-lo 

resgatar conhecimentos prévios que porventura venham a ser acionados; b) 

apresentar uma situação de sala de aula na qual esses conhecimentos venham a 

ser úteis para a sua compreensão; c) utilizar um trecho de jornal ou revista e 

estratégias outras que, a depender da situação, possam vir a ser um ponto de 

partida significativo que venham possibilitar a ocorrência de mediação pedagógica 

                                                 
67 Disciplina do curso de Pedagogia na modalidade de educação a distância do Centro de Educação 
da Universidade Federal de Alagoas. 
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de caráter dialético que deve se fazer presente  na aula que se tenta concretizar no 

texto.  

 

 

4.4.1.3 Necessidade de apresentação de uma visão global dos conteúdos da 

disciplina 

 

Como já foi destacado no Primeiro Estudo, há um outro elemento do 

processamento didático que constitui também estratégia de mediação pedagógica 

que deve estar presente nos TDE-EaD: a que  se refere à necessidade de que eles 

apresentem, no texto introdutório, uma visão global dos conteúdos, no sentido de 

que o estudante tenha uma percepção da totalidade do que será trabalhado naquela 

disciplina.  

Constatamos, tanto a pesquisadora como o estudante-leitor, no início de 

cada entrevista, por ocasião da leitura do Texto de Apresentação do PsiUFRN  a 

ausência, de uma apresentação dos conteúdos, como ficou constatado 

exemplarmente no DidFIOC, analisado no Primeiro Estudo. Alguns entrevistados se 

referiram à existência de uma separata, que acompanha cada disciplina do curso, e 

ao termos acesso a esse material relativo à disciplina PsiUFRN vimos que se 

compõe de uma ementa, o nome da autora e uma relação de aulas numeradas de 

01 a 15, com o título de cada aula, da forma abaixo exemplificada: 

 

Aulas 
01- O que é Psicologia da Educação e qual a sua   importância para 
a Educação 
  
02 – A inteligência 
[.............] 
 
11 - A família  
 
12 – A escola 
  
[............. ] 
 
15 – Meios de comunicação e subjetividade (Separata PSI-UFRN, 
2007) 
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Como vinha procedendo, procurei saber do estudante-leitor se o conteúdo 

apresentado dessa forma, possibilitava uma visão global dos conteúdos que lhe 

permitisse saber, mesmo de forma resumida, quais assuntos seriam abordados 

quando o tema da aula é, por exemplo, “A familia”, “A escola”. 

Duas questões surgiram a partir dessa pergunta: a primeira, diz respeito à 

forma de apresentação, ou seja, ao título das aulas serem apresentados numa 

separata; a segunda, trata do modelo de apresentação visto na transcrição acima, 

ou seja, há uma relação dos títulos das aulas, sem nenhum comentário adicional 

que possa deixar claro para o estudante-leitor o teor de cada aula.  

Para ilustrar esse pensamento é importante transcrever a fala de Lucas: 

 

Por incrível que pareça eu nunca peguei essa separata, até porque 
ela veio ter a partir já do 3° semestre. A gente, pelo menos eu, não 
tem como saber os próximos conteúdos; a gente só descobre o tema 
da próxima aula quando pega realmente a aula68. Eu acho que isso 
não atrapalha, pelo seguinte: quando a gente está estudando 
presencialmente, a gente só sabe o conteúdo que a gente vai ver 
mesmo, quando o professor começa e diz: ‘olha, hoje a gente vai 
estudar isso aqui... ’ ai ele fala um pouco sobre esse tema, o assunto 
que ele vai propor e ai começa. Não vou dizer que não é importante, 
mas não é de super importância. Por que essa separata, o que é que 
ela diz? Apenas o tema dos próximos conteúdos. Então eu acho que 
se a gente for ver bem cada conteúdo, dá uma visão geral. Mas se 
estivesse na apresentação ou nos objetivos, eu acho a separata 
dispensável. [...] Eu só conhecia a separata por curiosidade de ter 
parado lá, pego, e ter dado uma olhada. Mas eu não sabia nem se a 
gente podia levar, nem perguntei (LUCAS). 
 

É possível inferir da expressão do estudante-leitor acima transcrita, que a 

separata parece não ser a melhor forma de apresentar os conteúdos que serão 

trabalhados na disciplina, pois, apresentados dessa forma, numa folha em separado, 

não estão sendo devidamente valorizados pelo estudante-leitor. Isso nos faz 

depreender que os conteúdos a serem trabalhados devem compor o conjunto de 

elementos que constituem o programa da disciplina e é recomendável que se 

localize no texto introdutório, a Apresentação, o que, no mínimo, pode garantir um 

acesso mais permanente do estudante-leitor a essas informações.  

                                                 
68 O entrevistado se refere ao fato de comparecer semanalmente ao Polo no Campus Maceió/UFAL 
para apanhar seu material de estudo.  
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Quando nos referimos à importância de o estudante-leitor ter uma visão 

geral do que vai ser estudado na disciplina, Lucas considerou que a ausência dessa 

clareza “não atrapalha”, visto que no ensino presencial o aluno só toma 

conhecimento do assunto a ser estudado na hora em que a aula começa, o que 

parece ser uma experiência marcante na sua vida.  Podemos inferir que a expressão 

de Lucas “a gente só sabe o conteúdo que a gente vai ver mesmo, quando o 

professor começa e diz: ‘olha, hoje a gente vai estudar isso aqui...” vem reproduzir 

situações corriqueiras no ensino presencial que, mesmo as mais inadequadas, são 

consideradas aceitáveis e até mesmo naturalizadas por estudantes e professores. 

Nossa prática vem constatando que, em se tratando de ensino superior, 

especialmente na área das ciências exatas, preocupações dessa natureza não 

fazem parte do cotidiano de grande parte dos cursos.  

Um outro entrevistado, provavelmente pela sua vasta experiência em 

docência de ensino fundamental e médio, deu uma opinião que vem de encontro ao 

pensamento do entrevistado acima citado, pois considera importante obter uma 

visão global do conteúdo e diz  acreditar que  “ao passo que você conhece melhor o 

que a disciplina vai trazer no decorrer das aulas, você terá maior ou menor interesse 

por aquele conteúdo”,  acrescentando que “isso faz com que o aluno se interesse 

mais em aprender, em ler e em estudar”. (LINUS). Esse entrevistado comentou 

ainda sobre a forma de apresentação dos conteúdos, como já foi referida, uma lista 

com o título de cada aula, afirmando que, dessa forma, “fica muito restrito e não dá 

ideia da abrangência” da disciplina.  

Por sua vez, a estudante-leitora Cristina declara que acha importante “o 

professor-autor apresentar uma visão global dos conteúdos” e afirma que “a 

separata fala que no decorrer de todo o curso, a gente vai trabalhar temas como 

inteligência, emoções, o desenvolver do ser humano, aprendizagem, questões de 

drogas, sexualidade”. Acrescenta que para ela “ficou claro o que é que a gente vai 

estudar durante esse período”.  

Emília se posicionou sobre a importância de o aluno ter uma visão global 

dos conteúdos dizendo que 

 

se é importante para mim que já conheço o assunto, imagine para 
uma pessoa que não tem a vivência daquele assunto. [...] por que 
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quando a gente está dando aula tem que ter essa visão geral para 
poder explicar melhor para o aluno. Era interessante que viesse 
também no módulo. (Emília) 

 

Celso ressaltou a importância dessa visão global dos conteúdos, tendo em 

vista que “a partir daí você pode criar até um planejamento de como você vai 

aproveitar na sua vida como profissional de educação, como você vai utilizar e onde 

você vai utilizar.” Enquanto que Luís disse que “dá uma visão maior, uma visão mais 

global”.  

Pelo que pôde ser constatado nas falas dos entrevistados que se 

posicionaram sobre a questão, não há um consenso sobre a presença de uma visão 

global dos conteúdos. Vimos que Lucas não valorizou a presença dessa informação; 

Cristina, Celso e Luís demonstraram valorizá-la; Linus demonstrou ser exigente com 

esse fato, ao declarar que o teor de cada aula devia ficar explícito enquanto que 

Emília, dada a sua experiência de professora, considerou importante esse olhar 

geral da disciplina tanto para o aluno, como para o professor.  

Vale ressaltar, portanto, que a despeito do desencontro de opiniões dos 

entrevistados, é importante considerar que, ao iniciar uma disciplina, seja presencial, 

seja na modalidade de EaD, é tarefa do professor, no papel que lhe cabe no 

processo de mediação pedagógica, proporcionar ao estudante uma aproximação 

com os conteúdos que vão estudar num determinado período, com o detalhamento 

que se faz necessário para o desencadeamento de um processo de ensino e 

aprendizagem que se realize a contento.  

 

 

4.4.1.4 Apresentação dos objetivos da disciplina 

 

No Primeiro Estudo, foi elaborada uma discussão acerca da questão da 

presença ou ausência dos Objetivos nas diversas situações de planejamento de 

processos de ensino e aprendizagem (planos de aula, planos de curso). Embora 

saibamos que eles são indispensáveis, e até exigidos, quando se trata da 

elaboração de projetos de pesquisa que circulam nos meios acadêmicos e em 

outros tipos de projetos oriundos de instituições públicas ou privadas, longe estamos 
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de um consenso, e sequer é possível vislumbrar uma corrente hegemônica acerca 

da questão, quando se trata de processos de ensino e aprendizagem. Entretanto, 

em todos os materiais didáticos escritos para a EaD a que tive acesso até hoje, 

constatei a redação Objetivos, em lugar de destaque, nos textos introdutórios, seja 

na apresentação de cursos, seja na de disciplinas, seja em cada unidade da 

disciplina, seja em cada “aula”.  

Restava saber, por ocasião deste Segundo Estudo, o que os estudantes-

leitores dizem acerca dos objetivos. Para isso, foi solicitado ao estudante-leitor que 

procedesse à leitura dos Objetivos da AULA 01 – Psicologia da Educação – e em 

seguida era apresentado um conjunto de perguntas que intentava descobrir qual o 

real papel, o real significado desse elemento para a mediação pedagógica: Você lê 

os objetivos? Lê com atenção? Acha importante a presença dos objetivos? Estão 

redigidos de forma clara? Vejamos como estão redigidos esses objetivos: 

 

1 - Conceituar Psicologia, dentro das diversas perspectivas. 
 
2 - Entender de que maneira a Psicologia está presente nas mais 
diversas áreas do conhecimento. 
 
3 - Perceber como a subjetividade permeia nossas interpretações do 
mundo e de nós mesmos. 
 
4- Reconhecer a importância da Psicologia na formação do 
professor. 
 

Na maioria das entrevistas houve, após a leitura, um momento de dúvida 

quando o estudante-leitor procurou discernir se aqueles objetivos diziam respeito à 

disciplina ou especificamente à Aula 01.  A confusão foi desfeita quando voltamos ao 

texto e vimos que no parágrafo que antecede a redação dos objetivos a professora-

autora anuncia: “Nesta aula, discutiremos um tema que por mais que possa parecer 

óbvio quase nunca paramos para questioná-lo.” (grifo meu). Chegamos à conclusão 

de que não havia no texto a redação dos objetivos referentes à disciplina, como 

geralmente acontece no momento de sua apresentação e sim os referentes àquela 

aula. Esclarecida a questão, a entrevista continuou, não tendo esse fato gerado 

nenhum comentário mais contundente e sim apenas algumas falas, pouco enfáticas 

e algumas meio confusas, como essas: “Acho que deveria ter o objetivo (da 

disciplina) até para completar a apresentação, para a gente saber os objetivos gerais 
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da disciplina  Psicologia da Educação” (LUCAS). “Era bom que tivesse” (EDVALDO). 

“Esses objetivos são da aula. Da aula mesmo. Geralmente é. Esse aqui da 

Psicologia...deixe eu ver...Bom esse aqui ficou abrangendo de uma maneira geral” 

(JOSÉ). “Está confuso” (CELSO).  

É importante considerar que na elaboração dos TDE-EaD o professor-autor 

deve localizar os objetivos no material, de forma que possa ser facilmente 

identificado, além de formulá-los com uma linguagem clara e de forma que o 

estudante-leitor seja capaz de discernir quando se trata de objetivos para a disciplina 

ou objetivos para cada assunto. 

Dando continuidade à entrevista, elaborei perguntas que giraram em torno 

de uma questão central: a leitura dos objetivos pelo aluno-leitor. Houve estudantes-

leitores que declararam que habitualmente leem e até valorizam a presença deles 

nos textos:  

 

A importância de ler o objetivo pra mim, é tanto uma curiosidade 
como um interesse como aluno, são as duas coisas. É saber qual o 
ponto chave do material ou o que o professor quer com esse material 
aqui? O que ele quer com esse texto? O que ele espera que eu 
compreenda do texto? Aí eu sinto essa necessidade de ler. (LUÍS) 
  

Leio atentamente porque os objetivos têm o objetivo de dizer ao 
aluno o que é que eu espero, eu como professor, o que eu espero do 
aluno (CRISTINA) 
 
Eu tenho o hábito de ler para que no final tenha alguma ideia do que 
foi passado nesse objetivo. Por exemplo, aqui, ‘reconhecer a 
importância da Psicologia na formação do professor”, depois que 
você ler esse módulo você vai ver por que ele é importante. 
(EDVALDO) 
 

Outros demonstraram pouco interesse pelos objetivos:  
 

Ler, eu leio. [...] No inicio do curso eu estudava tentando atingir esses 
objetivos, mas ai foi passando o curso e o conteúdo foi ficando mais 
difícil e todas as disciplinas foram ficando mais difíceis. Então nós 
não temos muito tempo para parar nos detalhes. Você quer parar 
para pegar a base mesmo. (EMÍLIA) 
 
Não leio com minuciosidade, não. [...] Por que a gente se concentra 
tanto no conteúdo que acaba deixando os objetivos..(LUCAS. 
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Continuando a leitura dos textos de referência, resultantes das falas dos 

estudantes-leitores, essa fala abaixo transcrita, me chamou a atenção 

 

Toda vez que eu vou ler, eu leio os objetivos. Por que eu tento 
alcançá-los. Eu acho importante porque pelo objetivo eu sei 
exatamente o que vou descartar do conteúdo para uma 
avaliação e o eu vou ter que enfatizar mais, então já deixa claro 
(LINUS). 
 

Servirão os objetivos também para que o aluno selecione o que deve 

aprender e o que deve descartar para efeito de avaliação? Linus demonstrou 

durante a entrevista ser um aluno estudioso, atento, crítico. Será essa atitude uma 

demonstração de autonomia e de metacognição? Certamente, não teremos essa 

resposta, mas esse tipo de atitude é prevista por Garcia Aretio quando diz que 

 

Conhecendo os objetivos, os alunos centrarão sua atenção no 
alcance dos mesmos, considerando secundária a informação 
complementar que não se dirija á consecução essencial desses 
objetivos. (GARCIA ARETIO, 2001, p.225) 

 

Ainda sobre essa questão, Celso declarou que não lê os objetivos “nem no 

início nem no final do módulo” embora reconheça que eles servem para orientar o 

aluno. Esse estudante-leitor levanta uma questão: “será que todos esses 

objetivos...ele cobra dos alunos?”      

Penso que essa última fala de Celso diz respeito à importância do fato de 

que as perguntas elaboradas, no intuito de proceder à avaliação, devem ter íntima 

relação com os objetivos propostos. Provavelmente, Celso não conseguiu detectar 

essa relação sobre a qual Garcia Aretio faz alusão considerando que objetivos 

quando bem formulados, incrementam a aprendizagem, orientam o próprio professor 

na elaboração dos conteúdos e atividades propostas evitando desvios de 

compreensão e balizam o critério de referência para a avaliação das aprendizagens.  

As falas dos entrevistados, como vimos, denotam situações diversas, indo 

de um polo a outro, quando se trata da leitura dos objetivos, ou seja, uns leem e dão 

importância; outros demonstraram dar-lhes pouca ou nenhuma importância. 

Essa polêmica questão sempre recrudesce quando a discussão se dá em 

torno da Didática, especificamente quando se trata das questões referentes às 
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metodologias, à seleção de conteúdos, ao planejamento, enfim, questões que 

interferem diretamente no processo de ensino e aprendizagem.  

Ao reconhecer que os objetivos do PsiUFRN estão formulados na forma 

usual, é importante considerar, entretanto, que nos TDE-EaD os objetivos devem se 

fazer presentes sempre, mas que venham a ser, porém, apresentados de forma a 

fugir do modelo burocrático, como vem sendo feito: verbos no infinitivo, numa 

sequência linear, tornando um texto sem vida própria, quase um apêndice. Faz-se 

necessário que os objetivos devam ser localizados no texto introdutório, de forma 

inteligível, que sejam factíveis e formulados numa linguagem dialogal e interativa, 

deixando evidente sua relação com os conteúdos e deixar claro também que as 

avaliações buscam, em grande medida, verificar se houve compreensão tomando 

por base, não somente, mas em boa medida, o que havia sido pensado pelo 

professor-autor quando da sua formulação. 

 

 

4.4.1.5 Orientações para a realização de outras leituras 

 

Pelo que pode ser visto no Primeiro Estudo, o texto DidUFAL foi o único, 

entre os analisados, a apresentar recomendações de leituras de outros textos, 

reiterando a sua importância diante da necessidade de maior aprofundamento dos 

conteúdos em estudo. As recomendações, polidamente elaboradas, passam, 

naquele contexto, a ter uma conotação de uma ordem a ser cumprida já que lembra 

ao estudante-leitor que os conteúdos veiculados nos textos recomendados serão 

objeto de tarefas de cunho avaliativo. 

Procedi a uma análise dos textos-aula da Aula 01 até Aula 08, no intuito de 

verificar se constava alguma recomendação de forma a encaminhar o estudante-

leitor para leituras complementares69. Após fazer uma varredura, página a página, 

das oito aulas, não encontrei nenhuma recomendação para leitura de outros textos o 

que foi também constatado pelos estudantes-leitores no momento da entrevista. 

                                                 
69

 A escolha dessas aulas se deu pelo fato de que, até a data do início das entrevistas, somente estas 
aulas haviam sido entregues aos estudantes e, vale destacar, que, em tese, já haviam sido 
estudadas, visto que os conteúdos nelas veiculados foram objeto de avaliação por ocasião da 
segunda prova presencial que se realizara poucos dias antes das entrevistas.    
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Vale ressaltar que houve uma tendência, por parte de alguns entrevistados, para 

confundir essa recomendação com as Referências que se encontram no final de 

cada aula. Esclarecido o equívoco, ficando claro para os entrevistados que se trata 

de coisas diferentes, continuamos a entrevista ainda insistindo nesse item, no 

sentido de captar no estudante-leitor a sua opinião sobre a importância ou a 

necessidade da leitura de outros textos que viessem a complementar e enriquecer a 

discussão trazida pelos textos-aula, mesmo acreditando, de antemão, que nenhum 

estudante-leitor iria negar a importância de realizar outras leituras. 

Luís ressalta que é importante realizar outras leituras porque  

 

dá uma visão maior, uma visão mais global e quebra um pouco a 
monotonia de você ficar só lendo o material. Mas teve um 
complicador também, por exemplo, teve livro que foi solicitado que a 
gente lesse... que nós não tínhamos acesso, aí complicou. Quem 
mora aqui em Maceió foi beleza por que tem uma biblioteca aqui, 
mas no meu caso que moro a mais 70 Km daqui.... Alguns livros 
mais comuns ou com a sua edição lançada há mais de ano agente 
consegue emprestado com um colega ou com um professor, mas 
com livros novos não temos como ter acesso. (LUÍS)  
 

Lucas ressaltou a importância de consultar outras fontes mas, nem sempre 

o faz porque  

  

na biblioteca particular daqui do pólo às vezes tem esses livros...[...] 
nem sempre a gente tem tempo pra vir à biblioteca, tempo para vir 
ao pólo fora do nosso horário normal de visita principalmente quem 
está no interior. Nem todos têm acesso à internet, infelizmente a 
inclusão digital, nesse caso a exclusão digital, ainda é um problema 
para a gente...[...] (LUCAS)  
 

Uma estudante-leitora declarou que a leitura de outros textos melhoraria seu 

processo de aprendizagem e ainda comentou que   

 

quando outras pessoas estão fazendo outros cursos presenciais, os 
professores cobram muito isso, que elas leiam outras literaturas. Ai... 
já existe um preconceito contra educação a distância, que as 
pessoas têm, acham que a gente não estuda nada. (CRISTINA )  
 

Cristina sugeriu   
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não colocar como site, por que tem muita gente, não estou falando 
só da minha realidade, mas tem muitas pessoas que não tem 
acesso ao computador. Então colocar livro mesmo, que essas 
literaturas viessem ao pólo para gente poder pesquisar e fazer as 
atividades. 
 

Perguntei a José se ele leria outros textos se fosse recomendado pela 

professora-autora. A resposta se torna reincidente: 

 

Leria se tivesse acesso. Se ela direcionasse, ai eu ia correr atrás. 
Como ela não direciona, simplesmente bota aqui, eu pra conseguir iria 
ter dificuldade financeira ou de encontrar, mas se for direcionado, ai 
eu vou atrás. [...] Eu acho que para as pessoas fazerem as coisas tem 
que ter um pouco de pressão e um pouquinho de... tem que ser 
obrigado a fazer em algumas coisas. Eu acho importante essa leitura, 
mas não faço por quê?  Porque as dificuldades me tiram fora, as 
dificuldades financeiras, eu estou sem internet em casa.  Mas se tiver: 
“Você vai ter que ler isso, pra fazer um a provinha e tal”, eu teria que 
correr atrás. Então eu acho isso uma falhazinha... 

 

A essa questão, Marie respondeu que “importante seria, agora o acesso é 

complicado”. Chamou-nos atenção o fato dessa estudante-leitora declarar que, pelo 

tempo de que dispõe “não leria não. Sinceramente não.” 

Linus declarou a importância de outras leituras para aprofundamento 

ressaltando, entretanto, a questão do acesso ao dizer que “às vezes não temos 

tempo, disponibilidade de material, porque nós vemos ali e muitas vezes não 

sabemos onde comprar.” A mesma opinião tem Marie acerca da falta de tempo para 

a realização de outras leituras mas, diz que “quando é cobrado a gente arranja 

tempo... não é só indicar é cobrar também”. 

Emília valorizou muito essa questão considerando que a leitura de outros 

textos contribui para o seu processo de aprendizagem (“ler mais sempre é melhor”) e 

também “ ficar com uma bagagem de conteúdo boa.” Após constatar que os textos-

aula em análise não traziam recomendações para outras leituras, declarou a sua 

importância ressalvando entretanto que  

 

É importante, mas aí vai recair novamente no objetivo do curso a 
distância que é sanar as necessidades de quem já trabalha, de 
quem não tem tempo disponível. Aí recaiu na mesma história, eu 
vejo aquelas referências, mas às vezes eu não tenho tempo...  se 
tiver na internet a gente até procura, o que nos falta é tempo pra 
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gente ir ao pólo para pegar  alguns livros que eles deixam lá 
disponíveis para a gente usar ... 
 

E acrescenta o fato de que  
 

às vezes no pólo não tem esse material [...] alguns têm; outros não 
têm. Alguns que eles fizeram têm lá no pólo, mas não pode pegar 
emprestado, então, como nosso problema tudo gira em torno do 
tempo, ficar lá no pólo 1 hora, 2 horas é muito tempo para a gente 
que trabalha, então é complicado assim, nesse sentido. Se 
houvesse possibilidade de empréstimo para gente poder pegar na 
Universidade... Pode. Mas aí às vezes o que ele tem na 
Universidade não é o que ele traz como referência, então, seria 
interessante que o que eles dessem como referência complementar, 
deixassem disponível lá no pólo. 
 

Celso, mesmo constatando, como os demais, que os textos-aula em análise 

não traziam recomendações para outras leituras, referiu-se a um trabalho realizado 

na disciplina “Instrumentação para o Ensino de Química” que recomendava que o 

aluno lesse os PCN’s relacionados à Química e pedia para o aluno acessar um 

determinado “site”, ler um texto indicado e fazer uma redação. Declarou ser 

importante o professor-autor solicitar a leitura de outros textos, conforme o exemplo, 

porque 

 

essas aulas foram feitas a partir de alguns livros que ela pegou e 
esse aqui tem a opinião dela, da autora e quando ela solicita que 
você leia, ela está pedindo a sua ideia sobre determinado texto, a 
partir daí ela quer ver a sua capacidade de formalizar uma ideia, um 
pensamento sobre determinado assunto. No caso do trabalho que 
nós fizemos, de Instrumentação, ela quis que a gente lesse, 
entendesse os PCN’s e atribuísse como iríamos usar esse 
conhecimento na sala de aula. 

 

Ainda sobre essa questão que está em discussão, Edmilson esclareceu sua 

opinião deixando claro que seria importante que houvesse indicação de outras 

leituras, pois  

 

Quando tem um assunto que você quer que a pessoa investigue aí 
sim, diz “faça uma atividade, procure isso em tais livros ou onde 
quer que seja”.  Dê uma opção variada, por que uma pessoa tem 
internet, a outra tem acesso a uma biblioteca. Por exemplo, aqui 
estamos num pólo da capital, você tem acesso a muita coisa, mas 
uma pessoa de longe vai procurar isso onde? Não é todo dia que 
você pode vir aqui, por que isso não é coisa de uma matéria, você 
está fazendo outras matérias e todo dia não se pode estar aqui.... 
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...aqui na Universidade nós temos a biblioteca e no trabalho e em 
casa eu tenho acesso à internet. Mas o geral não é esse, tem muita 
gente que não tem isso. A gente fez trabalho em grupo nesse 
semestre (nós nunca tínhamos feito) aí nós vemos essa dificuldade 
em outras pessoas por não ter as ferramentas (EDMILSON). 
 

Como havia sido anunciado no início desse item, nenhum estudante-leitor 

certamente negou a importância de realizar outras leituras, para o seu 

enriquecimento, para o seu aprofundamento. Pelo visto, o que era esperado se 

confirmou; entretanto, outras questões surgiram as quais, mesmo não sendo da 

ordem do texto propriamente dito, são da ordem da gestão dos Cursos e influenciam 

diretamente a vida do estudante-leitor e traz consequências ao processo de 

mediação e, consequentemente, ao processo de ensino e aprendizagem.  

Vimos, em várias falas acima transcritas, preocupações dos estudantes-

leitores com relação aos problemas de acesso a outras fontes de leitura, seja por 

meios informatizados, seja por meio de materiais de pesquisa que se encontram nas 

bibliotecas da instituição, assim como ao tempo de que dispõem para fazer essas 

leituras que, muitas vezes implicam deslocamentos até o polo situado no campus da 

UFAL em Maceió, o que, principalmente para os estudantes que residem fora da 

capital, representa uma dificuldade real. Belloni, demonstrando o conhecimento que 

tem sobre processos de EaD, declarou que 

 

A EaD visa prioritariamente a populações adultas que não têm 
possibilidades de freqüentar uma instituição de ensino convencional, 
presencial, e que têm pouco tempo disponível para dedicar aos seus 
estudos. A separação física do contexto convencional de sala de aula 
é em geral considerada apenas em seus aspectos relacionados com 
a ausência de interação entre professor e aluno e entre os 
estudantes. Há, porém outros aspectos fundamentais desta 
separação, como ausência de contato com o ambiente da escola 
(acesso a bibliotecas, laboratórios etc.), o deslocamento do ambiente 
de estudo da escola para casa e o isolamento com relação aos 
colegas, que modificam radicalmente as condições de estudo. 
(BELLONI, 1999, p.46)   
 

Embora não se possa deixar de reconhecer a inexistência de condições 

ideais de estudo dos estudantes-leitores entrevistados, ideia reforçada pela autora 

acima citada, vale ressaltar algumas de suas verbalizações que podem remeter para 

uma discussão mais geral acerca do perfil desses estudantes. Foi possível constatar 
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uma ênfase nas dificuldades de acesso a outras fontes de leitura (para além dos 

textos-aula escritos especialmente para os cursos que frequentam) e na falta de 

tempo para a realização dessas leituras. Esses fatos remetem para uma postura de 

heteronomia, bastante comum entre os estudantes, tanto aqueles da modalidade 

presencial como os da modalidade de EaD, além de ainda não haver um efetivo 

desenvolvimento de um espírito investigativo na maioria desses estudantes, fazendo 

com que, em última instância, o estudo se volte para atender primordialmente a 

questões avaliativas, o que parece ser um forte traço de uma cultura discente 

historicamente instituída.  

Não poderia, antes de concluir, deixar de considerar uma observação feita por 

Cristina: “já existe um preconceito contra educação a distância, que as pessoas 

têm, acham que a gente não estuda nada”. Acredito, como ela, que ainda persistem 

preconceitos acerca da EaD. Constatamos preconceitos de várias ordens, mas esse 

especificamente, que foi levantado pela estudante-leitora, é um dos mais fortes. 

Pensa-se que um curso de graduação a distância é raso nos seus conteúdos, por 

considerar que os textos são pobres, em vista da necessidade de construí-los de 

forma dialogal e envolvente e que esses estudantes ficam necessariamente 

limitados aos textos didáticos básicos.  

Alguns desses problemas parecem se confirmar neste trabalho: o texto em 

análise, em grande medida, se encerra em si próprio, constituindo uma situação de 

texto bíblico, por não recomendar aos estudantes-leitores a necessidade de ler em 

outras fontes, outras opiniões. É importante reconhecer que a professora-autora 

mantém um profícuo diálogo com autores do seu campo de estudo, mas, seria 

imprescindível ter ido além, reforçando a necessidade da leitura para 

aprofundamento em fontes originais. 

Vale ressaltar que a professora-autora fez importantes indicações de um 

outro tipo de leitura, aquela que se refere à leitura da linguagem do cinema. 

Encontrei sugestões de filmes por ocasião da discussão do item intitulado “Quem é o 

homem e o que caracteriza o humano” (Aula 01). 

 

Há um filme muito interessante chamado ‘O Homem Bicentenário’ 
(1999) baseado em um livro de Isaac Asimov (1976). (Aula 01, p.9). 
Um exemplo disso pode ser observado no filme ‘O Enigma de Kaspar 
Hauser’ (1974) no qual um homem que é mantido encarcerado até os 
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18 anos apresenta imensas dificuldades de adaptação social. (Aula 
01, p.9) 
 

Quando trata do assunto “A questão do estigma” a professora-autora sugere  
 

Um dos filmes mais comoventes na abordagem da estigmatização de 
portadores de portadores de HIV é ‘Filadélfia’, dirigido por Milos 
Forman em 1999. (Aula 06, p.9) 
 

Ao discutir o tema “Os meios de comunicação e a subjetividade” a 

professora-autora sugere 

 

Um filme bastante interessante que discute o papel da imprensa na 
perspectiva de um ‘quarto poder’ é Wag the dog, cuja tradução 
brasileira é Mera Coincidência. Trata-se da manipulação da 
informação para desviar a atenção do público de um grande 
escândalo envolvendo o Presidente norte-americano. (Aula 15, p.4). 

 

Como foi possível constatar, essas valiosas indicações de obras do cinema 

feitas pela professora-autora, poderiam ter sido acompanhadas de sugestões de 

atividades que tornassem a assistência do filme uma tarefa que viesse realmente a 

ser efetivada, cumprindo o papel de ilustrar e esclarecer questões conceituais 

discutidas no tema em estudo. 

Pela experiência acumulada em processos de educação a distância, 

podemos afirmar que os TDE-EaD devem indicar leituras para aprofundamento em 

bibliotecas convencionais ou em sítios disponibilizados em rede e que solicitem dos 

alunos (como sugere a estudante-leitora Marie) a realização de trabalhos com base 

nessas leituras. Acrescentamos que os conteúdos ali apresentados, quer sejam ou 

não objeto de avaliação, devem vir acompanhados de sugestão de atividades, 

pontos para reflexão e outros mecanismos que incitem a valorização de outras 

leituras como forma de aprofundamento das questões em discussão, o que pode 

promover a autonomia e o espírito investigativo desejáveis para todo e qualquer 

estudante.  
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4.4.1.6 Estratégias que ensejam situações problematizadoras estabelecendo 

relações do texto com a vida do estudante-leitor  

 

Durante o percurso das entrevistas foi possível observar o quanto os 

estudantes-leitores valorizavam as passagens dos textos em que a professora-

autora, no intuito de desenvolver situações problematizadoras fala diretamente ao 

leitor e utiliza situações do cotidiano para desenvolver um conteúdo, aprofundar um 

conceito, etc.  

Ao perceber que os textos-aula traziam frequentemente esse tipo de 

atividade, solicitei que os estudantes-leitores encontrassem nesse material trechos 

nos quais lhes fosse possível estabelecer uma relação entre o que estava sendo 

proposto e situações por eles vivenciadas. Todos os entrevistados encontraram, 

sem dificuldades, trechos dessa natureza. No intuito de evitar repetições, algumas 

verbalizações foram selecionadas e podem ser conhecidas abaixo. 

Luís selecionou a Aula 03 e leu a Atividade 5 referente ao tópico “A 

importância do estudo das emoções”   

 

Pense em quantas vezes você se planejou para atuar de uma 
maneira diante de uma determinada situação, e, chegado o 
momento, você apresenta um comportamento completamente 
diferente. Descreva uma dessas situações. (Aula 03, p.9) 
 

e comentou que esse tipo de questão estabelece relação “ com sua vida pessoal e 

profissional também. Por exemplo, como  professor de Física, você prepara aquela 

aula, chega na turma, aí a turma reage de uma maneira. Aí, de início você fica 

assustado, “puxa vida!”, eu preparei a aula assim, mas depois vem aquela questão 

emocional que você compensa de outra maneira, a questão do desafio. Ou seja, 

você tem que automaticamente adaptar o seu planejamento.” 

Lucas encontrou no início da Aula 02, “A inteligência” o seguinte trecho: 

 

Seguramente, você já ouviu alguém dizer que o seu cachorro é muito 
inteligente, ou que fulano é muito inteligente porque tira notas boas 
nas provas. Então o que será mesmo inteligência? (Aula 02, p.2) 
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comentando a seguir que essa forma de expressão da  professora autora “traz a 

gente para o nosso dia-a-dia”. 

Celso escolheu a Aula 10 “A dinâmica dos grupos e o processo grupal” e 

destacou o seguinte trecho: 

 

Para que possamos viver em grupo, são necessárias certas regras, 
combinações e acertos. Tomemos como exemplo a rotina de nosso 
trabalho. Saímos de casa a uma determinada hora, vamos ao ponto 
de ônibus. Sabemos que esse passará em uma certa hora que nos 
permitirá estar no trabalho na hora precisa. (Aula 10, p.4) 
 

e comentou:  “nessa parte ela já se relaciona com nosso cotidiano”. Continuou a 

leitura 

 

Para que isso aconteça, ou seja, para que nós tenhamos a 
tranqüilidade de esperar o ônibus, sabendo que ele virá, foram 
necessários alguns acertos e combinações que, no caso, ocorreram 
sem que nós precisássemos intervir. Chegando ao trabalho, 
esperamos encontrar a porta aberta, o espaço organizado para que 
iniciemos nossas tarefas. Sabemos também que vamos encontrar 
nossos colegas. Todos esses eventos acontecem a partir desses 
acertos implícitos, dessas regularidades, dessas normas, os quais 
nos permitem conviver em grupo. A isso chamamos de 
institucionalização, ou seja, o estabelecimento de regularidades 
comportamentais que possibilitam viver coletivo. (Aula 10, p.5) 
 

Acerca da situação apresentada afirmou: “Aí, isso a gente já sabe. Podemos 

não conhecer como institucionalização, mas, na prática, na nossa convivência, nós 

já sabemos. É aí que acho que ela contempla o conhecimento prévio”.  

Linus, quando solicitado a fazer a leitura sobre a questão em discussão, 

selecionou a Atividade 1 da Aula 05: 

 

Para você, o que é o adolescente? Cite 5 características que você 
considera típicas do  adolescente. (Aula 05, p.2) 
 

e a seguir comentou que “na atividade ela pede 5 características que eu considere 

típicas em adolescentes. Só posso citar isso se eu realmente conviver com 

adolescentes e como eu trabalho com Ensino Médio, vejo essas características 

típicas. Isso tem tudo  a ver com meu dia- a- dia e com meu trabalho”.  
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Já Cristina leu algumas Atividades da Aula 01 “A Psicologia e sua 

importância para a Educação”, considerando que esse tipo de Atividades faz 

relações com sua vida 

 

E para você, o que é Psicologia? Anote o que você compreende por 
Psicologia.  (Aula 01, p.3) 
  
Como você se descreveria? Como é o seu ‘jeito’, a sua maneira de 
ser?   (Aula 01, p.5) 
 
Agora vamos observar um grupo mais amplo: o povo nordestino. 
Você acha que nós, nordestinos, temos alguma característica quanto 
ao modo de ser que nos distingue de outros brasileiros? (Aula 01, 
p.6) 
 

Como foi possível perceber, os estudantes-leitores acima referidos, assim 

como outros, constataram, com muita facilidade, nos textos por eles analisados, a 

presença de estratégias que favorecem o estabelecimento de situações 

problematizadoras por meio de relações entre situações cotidianas por eles vividas 

ou mesmo que os levem a pensar sobre questões mais subjetivas (“como você se 

descreveria”?) e as discussões encetadas pelo texto, o que, ao que tudo pareceu 

demonstrar, o torna mais envolvente, mais interacional e, por consequência, mais 

dialógico, mais apropriado para uma situação de ensino e aprendizagem que se 

estabelece num contexto de EaD, no qual grande parte desse processo ocorre sem 

que haja contiguidade entre professor e aluno.  

 

 

4.4.1.7  Questões de sistematização/avaliação  

 

Como vimos no Primeiro Estudo, por meio das análises realizadas, as 

questões de sistematização/avaliação não apresentam uma forma única, ou seja, 

que não há um único tipo de questão que seja mais adequado para se fazerem 

presentes nos TDE-EaD. A área de conhecimento, os conteúdos trabalhados, o 

perfil do estudante em processo de formação e, acrescente-se ainda, a ótica 
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educacional assumida pelo professor-autor são balizadores da elaboração das 

questões que compõem os textos-aula.   

Com referência especificamente aos textos-aula do PsiUFRN foi possível 

constatar, tanto pela pesquisadora como pelos estudantes-leitores entrevistados,  

uma diversidade de formas de elaborar as questões de sistematização/avaliação. 

Vimos que são distribuídas ao longo do texto, sempre no final da discussão de um 

tema especifico quando são apresentadas como Atividade e no final do texto-aula 

aparecem sempre questões denominadas Auto-avaliação. Os estudantes-leitores, 

unanimemente, aprovaram essa forma de distribuição das atividades no texto.  

Nas questões propostas nas Atividades, que são apresentadas ao longo do 

texto-aula, predominam aquelas que podem ser consideradas, de forma geral, como 

subjetivas e outras como inferenciais e nas questões de Auto-avaliação, que se 

localizam no final do texto-aula, predominam as que podem ser tipificadas como 

objetivas, conforme tipologia apresentada por Marcuschi (2003) e cujas 

características foram conhecidas no Primeiro Estudo e que, a titulo de ilustração 

serão, algumas delas, sistematizadas no quadro abaixo, construído à luz do citado 

autor. 
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Quadro 9: Tipologia de Atividades Apresentadas nos Textos-aula da 
Disciplina Psicologia da Educação /UFRN 

 
Tipos de perguntas   Explicitação  Exemplos  

 

Objetivas  

Predominantes na Auto-
avaliação 

 
 

São as questões que indagam 
sobre conteúdos objetivamente 

inscritos no texto 

- Qual a diferença entre estilo e 
estratégia de aprendizagem? 
- O que é a teoria do vínculo? 
- O que caracteriza o grupo 
operativo? 
- O que é desenvolvimento 
humano? 
- O que é libido? 

 
 

Inferenciais  
Aparecem tanto nas 

Atividades quanto nas Auto-
avaliações 

 
 

 
 

As respostas não se acham 
diretamente inscritas no texto. 

Exigem conhecimentos 
textuais, pessoais, contextuais, 

enciclopédicos  

- Como você caracterizaria um 
alcoólatra? 
- Vamos tentar a diferenciação 
entre institucionalização e 
organização. Tome como 
referência alguma organização que 
você conheça. Cite essa 
organização e liste procedimentos 
institucionalizados que nela 
ocorrem.  

 

Subjetivas  

Predominantes nas 
Atividades 

 
 

Tem a ver com o texto apenas 
superficialmente 

- Como você se descreveria?         - 
- Como é seu jeito, a sua maneira 
de ser?  
- Para você, nesse instante, como 
se manifestaria a afetividade? 
- Vamos fazer um exercício de 
retorno ao passado. Ainda que 
você não duvide de que sempre foi 
o mesmo procure lembrar de todas 
as mudanças que ocorreram em 
você ate agora.  

 

 

Certamente, o quadro acima não pretende esgotar a discussão acerca das 

atividades dos textos-aula em análise e vale acrescentar que nem todas as 

atividades podem ser tipificadas no quadro acima, visto que ocorrem também 

perguntas híbridas (MARCUSCHI, 2003) que como o próprio nome diz, possuem 

características de mais de um tipo de perguntas.  

Os estudantes-leitores, ao opinarem sobre a presença de perguntas e 

questões de diferentes formas nas Atividades e na Auto-avaliação, foram enfáticos 

em afirmar que as duas formas são importantes para o seu processo de 

compreensão do texto.  

Lucas, ao ler algumas questões tanto nas Atividades quanto nas Auto-

avaliações afirmou que essas as formas são importantes pois 

 

é importante ter essas questões que fazem a gente relacionar isso 
com o nosso dia-a-dia e que facilita a compreensão. E é importante 
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a gente ver se realmente compreendeu o conteúdo. É como se 
fosse um teste [...] Faz com que a gente volte em um ponto 
especifico que a gente não compreendeu. 

 

Essa opinião coincide com a de Linus que acrescenta  
   

 

as Auto-avaliações são bem mais difíceis, por que eu não sei o que 
responder , na maioria das vezes. Acho que falar sobre você mesmo 
é fácil, mas falar de algo que um autor falou... Para criar aquilo ali, 
demorou muito tempo, estudou muito e agora você vai ter que, em 
um texto curto, buscar argumentos para você aceitar aquilo ali como 
uma pura verdade. Elas são mais complexas, mas também são 
importantes principalmente por exercitar minha capacidade crítica, 
minha capacidade de argumentação. Faz com que eu cresça e isso é 
importante. 
 

Edmilson contribui com a discussão ao comentar que  
  

essa mesclagem, nesse tipo de disciplina, acredito, que seja 
importante, por que,  eu,  por exemplo nunca tinha visto nada de 
Psicologia. É lógico que você tem a sua, que você já traz da vida, 
talvez uma pessoa mais nova não tenha tanta vivência que muitas 
vezes você encontra aqui e outras não. Você não passou, não viveu, 
mas algumas sim. Você tem uma opinião pessoal sobre aquilo, quem 
não passou não tem. Você imaginar aquela pergunta “como seria”, é 
difícil. Você imaginar como seria o que você não viveu...você pode 
ter uma opinião superficial não uma coisa baseada em fatos. É 
interessante para você exercitar o raciocínio. Só você procurar essa 
resposta tendo lido alguma coisa, você começa a exercitar. 
 

Luís, afirma que é importante o material trazer questões de diferentes 

formas, pois as Atividades que estão inseridas no texto 

 

trazem uma maneira de interagir, buscam saber o que você 
compreende, o que você já viu, o que você traz. Não sei se seria 
uma espécie de hiperlink, não sei se chegaria a tanto. Já a Auto-
avaliação quer saber se você compreendeu, se você sabe distinguir 
as coisas. 

 

Para esse estudante-leitor, as Atividades são “de ordem subjetiva” enquanto 

que para responder as questões de Auto-avaliação “é necessário compreender os 

textos” e acrescentou:  

 

Os dois são importantes. Eu só faria uma ressalva, é que geralmente 
as questões da prova não têm nada a ver com os dois tipos, então 
nós teríamos três tipos de questões. 
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Essa observação de Luís, de alguma forma e por várias vezes, perpassou a 

fala de outros estudantes-leitores entrevistados, deixando claro que os tipos de 

questões que são apresentados tanto nas Atividades como na Auto-avaliação não 

lhes vem garantindo o sucesso esperado em algumas provas já que nesse 

instrumento de avaliação, frequentemente surgem questões que fogem dos modelos 

que são apresentados nos textos-aula. 

De uma forma geral, os textos-aula do PsiUFRN, em análise, apresentam 

uma variedade de questões que foram consideradas, tanto pela pesquisadora como 

pelos estudantes-leitores, importantes para a sua compreensão. Essa variedade de 

questões “objetivas” “subjetivas” e “inferenciais” certamente possibilita, no conjunto, 

uma situação favorável para a compreensão dos textos-aula. As questões do tipo 

objetivas são importantes para a compreensão dos conceitos trazidos pelo texto; as 

questões subjetivas, mesmo tendo relação com o texto apenas superficialmente, 

requerem do estudante-leitor a elaboração de respostas que, no caso da disciplina 

Psicologia da Educação, são importantes para as relações entre a vida do 

estudante-leitor, suas subjetividades, e a as situações que podem vir a enfrentar na 

vida profissional. Já as questões inferenciais parecem ser as mais complexas pois, 

exigem do estudante-leitor a capacidade de estabelecer relações entre os 

conhecimentos que estão sendo discutidos no texto e aqueles que traz consigo,  

adquiridos ao longo de suas vivências e experiências, sejam eles textuais, pessoais, 

contextuais, enciclopédicos, como classifica Marcuschi (2003).     

O que pareceu ficar evidente é que o professor-autor deve elaborar essas 

perguntas de forma que venham sistematizar/avaliar tanto a compreensão do próprio 

texto, quanto questões conceituais, sem esquecer que os estudantes-leitores, 

interlocutores privilegiados nos TDE-EaD, devem se fazer ali presentes pois, como 

recomendam Gutierrez e Prieto é importante sempre “partir das experiências, 

expectativas, crenças, rotinas, sonhos dos outros” (1994, p.82). 

 

 

 

 

 



224 
 

4.4.2 Em síntese... 

 

Até aqui foram analisados elementos do processamento didático a partir da 

leitura do PsiUFRN, sob a ótica dos estudantes-leitores. Importa salientar que nem 

sempre esses elementos se faziam presentes, mas, mesmo as ausências 

constituíram objeto de análise. O resultado dessa análise pode ser sintetizado na 

tabela a seguir.   

 

Tabela 11 - Estratégias de Processamento Didático sob a Ótica dos Estudantes-
Leitores 

  

Estratégias Presente 
Presente 
em parte 

Ausente 
Não 

deixou 
claro 

Total de 
estu-

dantes 
Conhecimento entre estudante-

leitor/professor-autor 
  10  10 

Contextualização da disciplina Psicologia 
da Educação  no Curso e relações com 

outras disciplinas 

02  02 06  10 

Apresentação de uma visão global dos 
conteúdos da disciplina 

 01 05 04 10 

Apresentação dos objetivos da disciplina 10    10 
Orientações para a realização de outras 

leituras 
  10  10 

Estratégias que ensejam o 
estabelecimento de situações 

problematizadoras, estabelecendo 
relações do texto com a vida do 

estudante-leitor 

10    10 

Apresentação de questões de 
sistematização/avaliação  

10    10 

Total 32 03 31 04 70 

 

 

No intuito de confrontar o que pensam os estudantes-leitores acerca da 

presença de estratégias de processamento didático nos textos-aula analisados foi 

elaborada a tabela abaixo, na qual se pode conhecer a visão da pesquisadora. 
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Tabela 12 - Estratégias de Processamento Didático sob a Ótica da Pesquisadora 

 

Estratégias Presente 
Presente 
em parte 

Ausente 

Conhecimento entre estudante-leitor/professor-autor   X 

Contextualização da disciplina no Curso e relações com 
outras disciplinas 

  X 

Apresentação de uma visão global dos conteúdos da 
disciplina 

 X  

Apresentação dos objetivos da disciplina X   
Orientações para a realização de outras leituras   X 

Estratégias que ensejam o estabelecimento de 
situações problematizadoras, estabelecendo relações 

do texto com a vida do estudante-leitor 

X   

Apresentação de questões de sistematização/avaliação X   

 

Pelo que está demonstrado nas tabelas acima70, segundo os estudantes-

leitores entrevistados, não há uma efetiva presença no PsiUFRN das estratégias de 

processamento didático priorizadas nesta análise, o que foi também detectado pela 

pesquisadora. O quadro demonstra que: 

- a pesquisadora, assim como os entrevistados não constataram a presença de 

elementos que apontassem para a efetivação de um prévio conhecimento 

entre o professor-autor e o estudante-leitor, o que deveria ter aparecido no 

texto de Apresentação. Reiteramos que o fato de o professor-autor se dar a 

conhecer aos seus estudantes-leitores e possibilitar que estes também 

venham a ser conhecidos, pode vir a ser um elemento de fundamental 

importância, pois, como disseram alguns entrevistados, isso provoca a 

existência de vínculo e referência, elementos fundamentais para o 

estabelecimento da relação, aqui denominada de mediação pedagógica.  

                                                 

70 Vale ressaltar que essa tentativa de síntese, por meio de uma tabela demonstrativa, tem a 
preocupação única e exclusiva de possibilitar ao leitor uma visão global das categorias analisadas, 
não se prestando, portanto, a uma análise que viesse valorizar uma perspectiva de quantificação. É 
importante ressaltar ainda que o quadro se limita a demonstrar somente a presença ou a ausência da 
estratégia de processamento no texto em análise o que certamente não traduz a riqueza da 
discussão que se estabeleceu em todo o processo da pesquisa que, em boa medida, se encontra na 
análise realizada.  
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- a pesquisadora, não encontrou elementos nos textos analisados que 

apontassem para a presença de uma contextualização da disciplina no Curso 

e relações com outras disciplinas, assim como 06 dos 10 estudantes-leitores 

entrevistados.  

- com relação à presença de estratégias que viessem permitir ao estudante-

leitor uma visão global dos conteúdos da disciplina, a pesquisadora 

considerou  “presente em parte”, enquanto metade  dos estudantes-leitores 

não encontraram essa estratégia, significando que, realmente, a questão não 

foi enfatizada pela professora-autora. 

- com relação aos “Objetivos da disciplina”, “Estabelecimento de relações do 

texto com a vida do estudante-leitor” e a “Presença de questões de 

sistematização/avaliação, vimos que foram estratégias facilmente detectadas 

tanto pela pesquisadora, como por todos os estudantes-leitores entrevistados. 

- orientações para a realização de outras leituras não foram encontradas nem 

pela pesquisadora, nem pelo estudantes-leitores entrevistados. 

- os estudantes-leitores encontraram no texto estratégias que ensejam o 

estabelecimento de situações problematizadoras, estabelecendo relações do 

texto com a vida do estudante-leitor, o que foi confirmado pela pesquisadora.  

 

 

4.4.3 Estratégias linguístico-discursivas do gênero mediacional 

 

Estão sendo denominadas de estratégias linguístico-discursivas do gênero 

mediacional aquelas que o professor-autor utiliza para elaborar um TDE-EaD 

tentando escrevê-lo de forma que o aproxime, na medida do possível, de uma aula 

presencial, especificamente aquela que possibilita a ocorrência de mediação 

pedagógica com o seu aluno. Essas estratégias que se caracterizam por apresentar 

um “clima dialógico”, ou seja, apresentam uma linguagem interacional e envolvente, 

além de outros elementos que, de alguma forma, provoquem uma situação dialogal, 

foram conhecidas por ocasião do Primeiro Estudo e serão agora analisadas pelos 

estudantes-leitores. 

 



227 
 

4.4.3.1 Estratégias metadiscursivas: os marcadores relacionais e os 

marcadores pessoais 

     

Como vimos no Primeiro Estudo, o gênero mediacional é fortemente marcado 

pela presença do metadiscurso que, segundo Hyland (2005, p.14) diz respeito a 

“aspectos do texto que explicitamente organizam o discurso escrito do ponto de vista 

do escritor, visando ao conteúdo do texto e ao leitor”. Os marcadores relacionais 

sinalizam a presença da audiência no texto por meio do uso de pronomes de 

segunda pessoa (você) e perguntas retóricas, com o objetivo de chamar a atenção 

do leitor e incluí-los como participantes de um diálogo implícito que se estabelece 

entre leitor e autor. Os marcadores pessoais dizem respeito à presença do autor no 

texto, medida pela frequência das ocorrências dos pronomes de primeira pessoa.  

Continuando a construção da entrevista, elaboramos um conjunto de 

perguntas (a linguagem é amigável? a professora-autora tenta dialogar com você? 

há indícios de interação?) com vistas a saber se o estudante-leitor encontrava nos 

textos-aula PsiUFRN um “clima dialógico” interacional e envolvente que, sob a ótica 

da pesquisadora, se faz presente nesses textos, por meio dos marcadores 

metadiscursivos acima relacionados. Para isso, cada estudante-leitor escolheu, a 

seu gosto, uma das aulas e, à medida que procedia à leitura apontava, conforme 

havia sido solicitado, alguma expressão, alguma frase, alguma palavra que 

expressasse essas intenções da professora-autora.  

Luís leu o seguinte trecho da aula 04 intitulada “Crescimento e 

desenvolvimento”: 

 

Todos sabemos que nascemos incompletos. O homem é um dos 
animais que nasce e se mantém por alguns anos quase totalmente 
dependente dos cuidados dos outros. Não sabemos nos locomover, 
nossa comunicação é ainda muito precária e todas as nossas 
necessidades são supridas de modo instintivo. Somos, então, ao 
nascer, seres puramente biológicos. Por outro lado, nascemos já 
inseridos em uma classe social, fazendo parte de um grupo social, 
em uma comunidade linguística, e isso, seguramente será 
determinante no processo do nosso crescimento e desenvolvimento. 
(Aula 04, p. 2)  
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Após a leitura, comentou que esse texto é igual a um livro convencional e 

acrescentou que  

 

Ela não tenta conversar, é uma linguagem informativa, você vê que 
em nenhum momento é feita uma pergunta. Então ela não tenta 
dialogar, só tenta passar uma informação. [...] Não tenta interagir 
(LUÍS). 

 

Ao verificar que o trecho acima, lido pelo aluno, mesmo estando escrito de 

forma clara e utilizando marcadores pessoais não apresentava, segundo Luís, 

marcas dialogais, sugeri a leitura de outra aula para realizar a coleta das 

informações requeridas. O estudante-leitor leu o início da “Aula 03- A vida afetiva: 

emoções e sentimentos”  

 

O que são os afetos? 
Os estudos da vida afetiva vem tomando cada dia mais vulto na área 
da Educação. Não só pelas novas concepções de inteligência, mas 
também quando se observa que esse é um aspecto da mente 
humana definidor de vários comportamentos e atitudes. São nossos 
afetos, por exemplo, que vão, em muito, determinar uma maior ou 
menor motivação para estudar esse ou aquele tema.  
Em primeiro lugar, vamos ver o que é isso que chamamos  “vida 
afetiva” ou afetividade. E vamos começar pedindo que nos diga a sua 
opinião sobre o tema. 
 
Atividade 1 
Para você, neste instante, como se manifestaria a afetividade? 
(AULA 03, p. 2) 
 

Após a leitura, Luís comentou 
 

Aqui nesse texto eu acho legal porque ela começa com um 
questionamento: O que são os afetos? É uma tentativa de diálogo, 
saber o que é que você acha do assunto, o que é que você já 
conhece, para depois ela expor. Eu acho legal isso aqui, eu entendo 
como uma comunicação, como uma interação, por que ela faz um 
questionamento, dá uma breve explicação, que é pra ver o que é que 
você já sabe, sua opinião, quais são as coisas que você já traz sobre 
isso e logo no parágrafo a seguir ela procura explicar. É como se ela 
fosse discutir o tema (LUÍS). 
 

O que chamou atenção de Luís foi a pergunta inicial “O que são os afetos?”  

entendendo a pergunta como uma  forma de estabelecer uma interação. Esse tipo 

de pergunta, no início do texto, constitui a denominada pergunta retórica, 
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considerada por Hyland como um marcador relacional. Ela cumpre o papel de 

marcar a presença do leitor no texto, permitindo que ele tenha certeza, como bem 

falou Luís, de que o autor “quer saber o que é que você já sabe” e “quais as coisas 

que você já traz”.   

Já Marie, que escolheu também o trecho acima para fazer a leitura, 

declarou que a professora-autora tenta dialogar com ela, destacando o seguinte 

trecho: “Em primeiro lugar, vamos ver o que é isso que chamamos “vida afetiva” ou 

afetividade. E vamos começar pedindo que nos diga a sua opinião sobre o tema”. 

Comentou:  

 

Aqui quando ela fala “Vamos ver o que é que chamamos de vida 
afetiva ou afetividade” Sempre que ela coloca “nós”, “vamos”, ela 
está mantendo um diálogo. Sempre usa “Vamos começar uma 
discussão com uma atividade simples”. Está mantendo sempre o 
diálogo. (MARIE) 
 

A estudante-leitora chama a atenção para a utilização do pronome de 

primeira pessoa, “nós”, como forma de estabelecer um diálogo; segundo Hyland 

(1998) trata-se de um dos marcadores pessoais e dizem respeito à presença do 

autor no texto.  

O mesmo trecho foi lido por Edvaldo que destacou o enunciado da Atividade 

1: “Para você, neste instante, como se manifestaria a afetividade?” como uma 

chamada para um diálogo, assim como as frases: “Em primeiro lugar, vamos ver o 

que é isso que chamamos “vida afetiva” ou afetividade. E vamos começar pedindo 

que nos diga a sua opinião sobre o tema.”  

Diferente do que declarou Marie, parece que o que levou Edvaldo a 

entender o trecho por ele destacado como uma chamada para um diálogo foi muito 

menos a utilização pronominal, mas muito mais a construção das frases em forma 

de um claro convite “vamos ver o que é isso que chamamos “vida afetiva” ou 

afetividade” e “vamos começar pedindo que nos diga a sua opinião sobre o tema”.  

José, ao ler também a Aula 04, destacou os mesmos trechos que Marie e 

Edvaldo já haviam feito: “Em primeiro lugar, vamos ver o que é isso que chamamos 

“vida afetiva” ou afetividade. E vamos começar pedindo que nos diga a sua opinião 

sobre o tema.” Comentou que “esse ‘vamos’ teve bastante força porque ela 
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englobou ela e a gente”. Com esse ‘ vamos’ ela agrupou todo mundo como quem 

diz: estamos todos num barco só, vamos interagir juntos”.  

Ao ler também a Atividade 1: “Para você, neste instante, como se 

manifestaria a afetividade?” José valorizou, como Edvaldo, a palavra Você (“Sou eu, 

no caso. No caso ela faz a pergunta pra cada um individual”).  

Alguns estudantes-leitores entrevistados leram o trecho abaixo transcrito: 

 

A partir desta aula, iniciaremos nosso percurso pelo mundo da 
subjetividade. Nesta disciplina iremos discutir temas da Psicologia 
que tenham o interesse para o educador e para a Educação. Vamos 
conhecer o que é o homem, como ele se constitui, como ele 
aprende e se relaciona com os outros. Para tanto, selecionamos 
temas interessantes como a inteligência, as emoções, o crescimento 
e o desenvolvimento do ser humano, e, em especial, a 
aprendizagem, para qual dedicamos um conjunto de aulas. (Aula 
01, p.1)  
 

Todos os que leram o trecho acima destacaram a utilização do pronome de 

segunda pessoa (nós) “iniciaremos”, “iremos”, “vamos”, considerando que “prende a 

atenção da gente” (CELSO); “ela coloca tudo num conjunto [...] inclui ela e a gente, 

como se estivesse falando conosco [...] como se estivesse na situação” (CRISTINA) 

e que “ela se coloca como se estivesse entres nós” (LINUS).  

Emília, ao ler também o trecho acima, comentou que 

 

Pelo menos aqui nessa parte, é assim que eu percebo, quando ela 
disse “vamos” ela está dizendo “nós”. Então já houve um tipo de 
intimidade. Também os verbos: “iniciaremos”, “iremos”, sempre  
verbos na 1° pessoa do plural “nós”. Só o uso do verbo nesse jeito 
nos dá também essa intimidade. “Iniciaremos”, então, eu estou 
envolvida. Eu e a professora. É meio complicado também por que 
você, através de um livro, se tornar presente, numa coisa escrita se 
tornar presente... Mas, a linguagem de todos os módulos sempre 
vem assim. Eles trabalham na 1ª pessoa do plural na maioria das 
vezes. Para mim é importante para que eu não me sinta isolada, 
para que eu me aproxime mais da pessoa do professor. (EMÍLIA) 
 

Essa estudante-leitora acrescentou ainda que essa forma de escrever 

contribui para o aprendizado “por que eu não me sinto só. O aprendizado de forma 

mais humana é mais agradável.” (EMÍLIA).  
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A fala dessa estudante-leitora aponta para uma questão primordial e que 

constitui uma das causas dos altos índices de evasão nos processos de EaD, o 

isolamento dos estudantes participantes desses processos. Seria ingenuidade 

afirmar que o fato de o texto trazer esse tipo de tratamento pronominal venha 

diminuir esses índices, mas não podemos deixar de reconhecer, entretanto, que um 

texto escrito utilizando estratégias dialogais, como as que foram tão bem observadas 

pelos estudantes-leitores e especificamente por Emília, que proporcionem um clima 

de intimidade, de envolvimento, pode vir a ser um elemento decisivo, pois, pode vir a 

desenvolver um sentimento de pertença, primordial para um aprendizado mais 

humano, o que, em última instância, pode possibilitar a ocorrência de mediação 

pedagógica.  

Lucas leu o primeiro parágrafo do texto intitulado “As concepções clássicas” 

da Aula 02 – “A inteligência”, abaixo transcrito: 

 

Definir inteligência nunca foi uma tarefa fácil, apesar de 
intuitivamente podermos identificar comportamentos isolados ou 
mesmo classificar uma pessoa como muito ou pouco inteligente. 
Seguramente, você já ouviu alguém dizer que seu cachorro é muito 
inteligente, ou que fulano é muito inteligente porque tira notas boas 
nas provas. Então, o que será mesmo inteligência? É dessa questão 
que vamos tratar a partir de agora. (Aula 02, p.2 ) 
 

Esse estudante-leitor fez o seguinte comentário: 
 

Na pergunta que ele faz aqui: “Então, o que será mesmo 
inteligência?” Essa com certeza faz a gente refletir, parar para 
refletir, interagir com o que ela expôs, né?! Com certeza é a mais 
explícita. Agora, quando ela fala também aqui de cenas do dia-a-dia 
da gente “você já ouviu alguém dizer que seu cachorro é muito 
inteligente”, essas são as duas partes que tentam interagir com o 
aluno e faz o texto, um texto mais amigável, dialógico. 

  
 

Lucas utiliza palavras como “interagir”, “amigável”, “dialógico”, que vêm ao 

encontro das falas de seus colegas, acima analisadas. 

Mesmo considerando que o que era esperado, neste ponto específico da 

pesquisa, era que os estudantes-leitores percebessem, de alguma forma, se a 

professora-autora tentava dialogar com eles, especificamente por meio da 

linguagem utilizada, nos surpreendeu o fato de terem eles identificado, não sem 
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alguma dificuldade, marcadores relacionais e pessoais presentes nos textos-aula, 

como ficou demonstrado na análise acima realizada, ou seja, identificaram, no ato 

da leitura, marcas que são próprias do gênero mediacional.  Esse fato vem 

comprovar que os estudantes-leitores já desenvolveram, em alguma medida, pelo 

exercício diário de leitura de TDE-EaD, a capacidade de compreensão sobre esse 

gênero textual, denominada por Koch e Elisa (2006) de “competência metagenérica”. 

Essa autora entende que os indivíduos, ao desenvolverem uma competência 

metagenérica, têm a possibilidade de interagir de forma conveniente, “na medida 

em que se envolvem nas diversas práticas sociais”. (Ibid, p.102) 

Em se tratando do contexto em análise, esse fato pode ser visto como um 

avanço no nível de compreensão leitora desses alunos, o que pode vir a ser um 

elemento importante para a ocorrência de mediação pedagógica e para o processo 

de auto-aprendizagem, considerado fundamental para o sucesso dos estudantes 

nos cursos de EaD.  

Ao concluir este ponto específico da análise, alguns aspectos merecem 

destaque: 

- os textos-aula analisados, em boa medida, foram escritos com a clara 

preocupação, por parte da professora-autora, de escrevê-los numa linguagem 

aberta, dialogal, envolvente, o que pode ser detectado tanto pela 

pesquisadora como pelos estudantes-leitores. 

- os estudantes-leitores, contrariando nossas expectativas iniciais, foram 

capazes de, também em boa medida, identificar nesses textos-aula, 

marcadores metadiscursivos.  

- os marcadores relacionais e pessoais, além de terem sido os mais facilmente 

encontrados pelos estudantes-leitores, foram também os mais identificados 

como aqueles que proporcionam ao texto envolvimento, interação e diálogo. 

 

Assim, parecem se confirmar as ideias de Sousa (2001), que considera 

alguns desses marcadores como constituintes do gênero, por ela denominado, 

mediacional71 bem como o que dizem Pontes (2004) e Carvalho (2005) que 

                                                 
71 Mesmo não tendo utilizado referenciais teóricos do metadiscurso, Sousa (2001), ao levantar 
categorias constituintes do gênero mediacional, constata, na análise realizada, estratégias de 
interação e envolvimento que, certamente, podem ser vistas como metadiscursivas. 
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consideram a presença desses marcadores metadiscursivos como sendo de 

fundamental importância nos textos didáticos, especialmente nos escritos para EaD.  

Ao ouvirmos os estudantes-leitores e os autores acima citados podemos 

considerar como altamente recomendável a presença desses marcadores, tendo em 

vista a necessidade de que os TDE-EaD venham a ser portadores de estratégias 

linguístico-discursivas que de fato provoquem, vale reiterar, um desejável clima de 

envolvimento, interação e diálogo.  

 

  

4.4.3.2  Estratégias intertextuais 

 

Continuando a análise de dialogais próprias do gênero mediacional 

presentes nos textos-aula, sob a perspectiva do estudante-leitor, passamos a buscar 

entender o que representa para ele a presença de outras vozes, de outras opiniões, 

outras ideias ou de outros gêneros textuais como poesias, letras de músicas, etc. 

Para isso, foi utilizado o mesmo procedimento até esse momento 

desenvolvido, ou seja, o estudante-leitor escolheu um texto que, segundo ele, 

apresentasse estratégias de intertextualidade.  

O estudante-leitor Celso escolheu o seguinte trecho da aula intitulada “A 

dinâmica dos grupos e o processo grupal”   

 

Freud também preocupou-se em estudar a questão dos grupos a 
partir das ideias de Le Bom. Em seu livro “A Psicologia das Massas e 
a análise do Eu (1973), ele propõe que as massas também não 
podem ser pensadas como tendo uma forma única. Existiriam”, então, 
as multidões efêmeras e as mais duradouras; as homogêneas, 
formadas por indivíduos semelhantes, e as não homogêneas; as 
primitivas e aquelas que possuem um alto grau de organização, que 
ele chama de massas artificiais.   
 

Ao concluir a leitura do trecho acima comentou 
 

Aqui tem uma citação. Acho importante porque a informação é gerada 
por opinião e a opinião é gerada por informações. Como a gente está 
lidando com um texto de educação quanto maior o numero de 
informações em um determinado assunto que o professor tiver... Eu 
acho que é muito importante até para o aprendizado dele e a 
convivência na sala de aula com os alunos.  A autora aqui coloca a 
visão dela e a de outros autores e o que ela pensa sobre a ideia de 
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outros autores. O aluno pode até formar uma opinião própria a partir 
dessas citações (CELSO). 
 

Os estudantes-leitores Luís, José e Marie consideraram ser muito 

importante a professora-autora recorrer a esse tipo de estratégia e escolheram, 

como exemplo, o seguinte trecho do texto-aula “A vida afetiva: emoções e 

sentimentos”  

 

A canção de Pixinguinha e João de Barros, ‘Carinhoso’, um clássico 
da música popular brasileira, diz: 
‘Meu coração  
Não sei por quê 
Bate feliz quando te vê’ 
Veja como esse trecho traduz exatamente a emoção. (Aula 06, p.03)  

     

É possível constatar, nos excertos acima, dois tipos específicos de 

intertextualidade explícita (KOCH, 2006). No primeiro, escolhido por Celso, há uma 

citação indireta constituindo uma paráfrase, enquanto no segundo a professora-

autora foi buscar um belo exemplar do cancioneiro popular, para tratar de questões 

relativas às emoções, o que foi valorizado por Luís, José e Marie.   

Outros estudantes-leitores encontraram exemplos de intertextualidade 

explícita, especialmente citações e se referem a elas como um fator importante 

para a compreensão do texto e para o processo de ensino e aprendizagem, pois, 

como disse Celso “a gente quando pega aquele texto, às vezes a opinião daquele 

determinado autor, daquele determinado especialista ou daquele determinado 

profissional faz a gente compreender melhor o texto, e faz a gente também ter uma 

referência na hora ate de transmitir para o aluno alguma coisa. Enriquece o 

conhecimento..” Da mesma forma, Linus afirma que a citação “enriquece o texto, 

pois você diz algo, mas quando quer dar veracidade coloca um autor conceituado, 

com livros publicados. Não são só suas palavras, mas de outros autores também”. 

Luís declarou ser importante a presença da voz de outros autores no texto “por que 

dá fundamento, vai buscar respaldo em outros autores, dá mais segurança”.    

Para Cristina, melhora a compreensão do texto porque “quando eles trazem 

algumas citações é já explicando aquilo que ele quer passar, agora com a linguagem 

de outro profissional, de outro autor.”  

Emilia assim se expressou: 
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Vou me colocar como autora do meu material, então, eu ainda não 
tenho uma opinião ampla do que eu estou escrevendo. Eu vou me 
auxiliar de opiniões já existentes. Isso é importante, por que eu vou 
ter uma referência, eu tomo essas citações como referência para o 
meu conhecimento. Contribui para a aprendizagem porque eu fico 
sabendo a opinião das outras pessoas e junto com o que eu leio, eu 
vou confrontar com a minha opinião. (Emilia) 
 

 A leitura das entrevistas de outros estudantes-leitores mostra a reiteração 

das opiniões acima destacadas, reconhecendo a importância da utilização de 

estratégias intertextuais como forma de trazer para o texto outras opiniões, 

especialmente para enriquecê-lo, para referendar a ideia que está sendo discutida 

pelo professor-autor, tornando os textos mais interessantes, contribuindo, assim, 

para que o estudante-leitor forme uma opinião própria.  

 

   

4.4.3.3 Contribuição para o desenvolvimento de capacidades argumentativas 

  

Podemos depreender pelo que vimos no Primeiro Estudo, que o momento 

que melhor traduz a importância da presença do interlocutor no texto é quando da 

elaboração dos exercícios/atividades de sistematização do conhecimento e das 

questões de avaliação. O momento em que o estudante-leitor se debruça sobre o 

texto e tenta verificar o que ele de fato compreendeu e de fato aprendeu, constitui 

um momento ímpar de mediação pedagógica, visto que pode aí concretizar-se o seu 

princípio fulcral que é a relação que se estabelece entre o professor e o estudante, 

buscando primordialmente confrontar o mediato com o imediato, ou seja, cotejar os 

conhecimentos que o aprendente já traz consigo e os que foram discutidos à luz da 

ciência.   

As questões inferenciais, provavelmente, são as que melhor possibilitam 

essa mediação pedagógica, visto que possibilitam a compreensão dos conceitos em 

discussão e desenvolvem no estudante capacidades de várias ordens, entre elas a 

de argumentação. Portanto, entre as inúmeras questões que poderiam ser 

levantadas com os estudantes-leitores entrevistados acerca das atividades 

propostas nos textos-aula, foi solicitado que eles encontrassem nesses textos 
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questões que, segundo eles, possibilitavam o desenvolvimento de sua capacidade 

de argumentação.  

Edvaldo selecionou a seguinte questão  

  

Pense em quantas vezes você se planejou para atuar de uma 
maneira diante de uma determinada situação, e, chegado o 
momento, você apresenta um comportamento completamente 
diferente. Descreva uma dessas situações. (Aula 03, p.9) 
 

Para Edvaldo, que alegou ter “dificuldades de escrever”, uma atividade 

desse tipo desenvolve seu pensamento crítico porque 

 

você passou por uma situação e vai expor aquela situação. Você vai 
tentar colocar aqui no papel aquela situação de forma clara. Quando 
você responde essas questões  [...] desenvolve uma habilidade 
argumentativa. Agora, às vezes, você olha uma coisa e não entende, 
ai quer colocar lá qualquer coisa, deixa para lá, ai você não vai saber 
nunca”.  
 

Edmilson e Luís consideraram ser importante o desenvolvimento dessa 

habilidade e leram uma questão especifica, demonstrando já haver realizado essa 

atividade. 

 

Construa seus argumentos sobre a relação entre emoção e razão” 
(Aula 03, p.11). 
 

As questões que compõem as atividades de sistematização/avaliação nos 

textos-aula do PsiUFRN, mesmo sem terem sido elaboradas, em sua maioria, de 

forma bastante explícita, como no exemplo acima, foram consideradas por 

estudantes-leitores entrevistados como passíveis de desenvolver sua capacidade de 

argumentação, conforme pode ser constatado nos exemplos abaixo.  

Linus leu o texto “Adolescência, como surge? (Aula 05, p. 2) que fala sobre 

as características físicas e mentais do adolescente e se referiu à atividade proposta 

em seguida:  

 

Você considera que essas características são comuns a todos 
os adolescentes? Justifique”.  
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e comentou que “nessa aqui, eu poderia responder são ou não sei. Mas aí ela pede: 

‘Justifique sua resposta’. Quando se pede para justificar alguma coisa seu cérebro 

“ferve” nessa hora. Aí faz com que se volte, leia o texto novamente”.  Considerou 

importante o desenvolvimento da argumentação porque ela só se dá “lendo, 

buscando, aprimorando seu conhecimento”  e  

 

Porque faz com que a gente cresça, faz com que a gente realmente 
aprenda. Por que aprender não é só lermos um texto e decorar 
alguma coisa, acho que é você adquirir argumentos para discutir 
determinado conceito. Então, quando se pede para justificar 
respostas e a maioria das provas são assim, você realmente tem que 
pensar de que maneira vou convencê-lo de que estou falando a 
verdade. (LINUS) 
 

Celso, para responder ao questionamento escolheu, a Atividade 3 da aula 
10: 

  

Provavelmente você faça parte de algum grupo. Se não, converse 
com alguém que esteja vinculado a algum. Analise sua própria 
participação, ou a de outra pessoa, e anote a seguir a avaliação que 
você fez do grupo com relação aos quatro itens descritos 
anteriormente.  
 

Afirmou que, nesse contexto, se desenvolve uma habilidade argumentativa 

dizendo que “eu acho que aí você precisa... você vai observar, vai analisar e a partir 

dessa análise, você vai discutir, vai ter que formar uma opinião a partir do que viu e 

do que você praticou, presenciou e vivenciou”. Parecendo querer reafirmar sua 

opinião, o estudante-leitor leu outra atividade da mesma aula 

 

Vamos imaginar que você está com dificuldades de fazer sua turma 
avançar de um conceito comum para o conceito científico. Somente 
sua explicação em sala de aula não está sendo suficiente. Nesse 
caso, que tipo de técnica de grupo você poderia propor à turma? 
Explique-a a seguir. (Atividade 4, p.13)  
 

 
comentando que “justamente o que acontece em sala de aula é isso, você tenta 

inserir conceitos novos aos alunos e às vezes esses alunos já tem um conceito 

prévio e ás vezes esses alunos chegam a discordar e você como professor terá de 

usar de argumentos para convencer os alunos.”  

Lucas, para responder ao questionamento, leu a seguintes atividades: 
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1 Anote, a seguir, sua concepção de inteligência.  
 
2 Agora, liste 5 comportamentos ou situações que você considera 
como manifestação de inteligência elevada de uma pessoa. (Aula 02, 
p. 2)  

 

Em seguida teceu a seguinte observação: “se pede uma opinião minha na 

primeira questão e na segunda pede para eu apontar situações que justifiquem 

minha opinião, com certeza eu vou ter que argumentar. É como se eu fosse 

convencer meu professor, de que a minha resposta está correta”. 

Os estudantes-leitores Linus e Lucas utilizaram em suas falas os termos 

“justificar” e “convencer” demonstrando bem saberem traduzir o efeito de uma 

questão que venha reforçar a capacidade de argumentação. “O termo “justificar” 

parece ser um importante indicador de que naquela questão específica o estudante-

leitor tem que necessariamente elaborar argumentos convincentes “de forma clara” 

(Edvaldo) e  “lendo, buscando, aprimorando seu conhecimento”  (Linus).  

Vale considerar que atividades propostas elaboradas de forma que falem 

diretamente ao estudante, deixando claro que ele deverá construir argumentos para 

realizá-las se revestem de grande importância, como as que foram apontadas pelos 

estudantes-leitores e outras como  

 

Esta pode ser uma provocação, mas responda com toda sinceridade: 
você contrataria como empregado um ex-presidiário ou um egresso 
de um hospital psiquiátrico? (Aula 06, p.8) 
 

Outra questão  
 

Vamos pensar um pouco sobre essa questão de “famílias 
alternativas”, ou seja, fora dos padrões estabelecidos pela 
sociedade. A esse respeito, apresente e justifique a sua opinião 
sobre a adoção de crianças por um casal homossexual.(Aula 11, p.3) 
 

As atividades acima tratam de temas polêmicos como “A questão do 

estigma” (Aula 06) e “O que é a família? (Aula 11) mas, no entanto, foram elaboradas 

de forma a não deixar dúvidas sobre a necessidade da construção de um texto 

argumentativo no momento de respondê-las. Vale salientar que Isso, certamente, é 
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relevante para os estudantes com os quais estou convivendo que, realizam sozinhos 

suas leituras e seus trabalhos acadêmicos, dadas as dificuldades pessoais de o 

fazerem em grupos. 

 

 

4.5 Em síntese   

 

No intuito de sistematizar a discussão acerca da presença nos textos-aula 

analisados de estratégias linguísticas, foram elaborados as tabelas abaixo que 

podem, alem de sistematizar as categorias de análise que foram criadas para este 

trabalho, demonstram a comparação entre o que pensam os estudantes-leitores e a 

pesquisadora.  

Tabela 13 - Presença de Estratégias Linguístico-Discursivas sob a Ótica do Estudante-

leitor    

Estratégias Presente 
Presente 
em parte 

Ausente 
Não 

deixou 
claro 

Total de 
estudantes 

entrevistados 

Metadiscursividade 10    10 

Intertextualidade 
 

10    10 

Contribuição para o 
desenvolvimento de 

capacidades 
argumentativas 

10    10 

Total  
 

30 00 00 00 30 

 

Tabela 14 - Presença de Estratégias Linguístico-discursivas sob a Ótica da 

Pesquisadora 

Estratégias Presente 
Presente em 

parte 
Ausente 

Metadiscursividade X   

Intertextualidade 
 

X   

Contribuição para o desenvolvimento de 
capacidades argumentativas 

X   
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Pelo que pode ser constatado nos quadros acima, houve total coincidência 

entre a ótica da pesquisadora e a dos estudantes-leitores entrevistados acerca da 

presença de estratégias linguístico-discursivas no Psi-UFRN aqui analisado. Isso 

pode apontar para o fato de que essas estratégias são as que possuem maior 

visibilidade por parte do estudante-leitor e, acrescente-se, as que parecem mais 

demarcar a diferença entre um texto didático convencional e um escrito para a EaD. 

Assim, podemos considerar que essas estratégias devem ser efetivamente utilizadas 

pelos professores-autores, no intuito de tornar os TDE-EaD mais envolventes, mais 

dialogais, para que venham cumprir o papel de uma aula medicional virtual, cujas 

características já foram discutidas neste trabalho.  

 

 

 4.6 Discussão dos resultados 

 

Os textos-aula, que constituem a disciplina Psicologia da Educação, foram 

analisados sob dois aspectos, o do processamento didático e o das estratégias 

linguístico-discursivas, conhecidos no Primeiro Estudo, e que serviram de base para 

a análise aqui realizada.  

Para elaborar uma síntese desta análise, tornou-se imprescindível registrar, 

inicialmente, verbalizações de alguns estudantes-leitores entrevistados, que nos dão 

uma visão geral do seu olhar sobre os textos-aula.   

José enfatizou que  

 

Eu tenho a impressão que o material de Psicologia é muito bem feito. 
Ele é gostoso e bem explicativo.  Ele desenvolve bastante o assunto, 
quando está falando sobre determinada coisa, sobre sentimentos,  
por exemplo, ele abrange bem, abre o leque, dá exemplo do 
cotidiano e a gente começa a ter uma compreensão bem melhor e 
mais fácil.  

 

Marie declarou que “está sendo muito agradável de ler” e Luís declarou que 

“o material de Psicologia da Educação tem textos belíssimos, que você tem que ler, 

tem que compreender, tem que assimilar” acrescentando ser o texto “muito bem 

escrito, com linguagem clara e objetiva” e declarando finalmente ser “fã do material”.  
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Ao ouvir José que, ao fazer o comentário acima, utilizou a expressão 

“gostoso e bem explicativo” para o texto-aula em análise, assim como ao ouvir Marie 

e Luís, não poderíamos deixar de nos reportar a Freire (2003), quando afirmou que 

 

Ao recordar agora não só aquelas visitas mas as minhas leituras e a 
minha atividade de professor de língua portuguesa, recordo também 
como, sob a influência de Pessoa da Silva, mas sobretudo de Moacir 
Albuquerque, ler Machado de Assis, Eça de Queiroz, Lins do Rego, 
Graciliano Ramos, Gilberto Freyre, Manoel Bandeira, Drummond 
terminou por me ensinar que não pode haver antagonismo entre 
escrever certo e escrever gostoso; que escrever gostoso é que é, em 
última análise, escrever certo (2003, p. 92 )  
 

Os estudantes-leitores acima referidos parecem comungar com o 

pensamento de Freire, ao conseguirem enxergar, num texto acadêmico pleno de 

cientificidade e de riqueza conceitual, o encantamento e a beleza de um texto bem 

escrito, que assim sendo, entusiasma o estudante-leitor para um conhecimento novo 

(o mediato) que surge a partir de discussões acerca do seu cotidiano (o imediato), 

instituindo assim um processo de mediação pedagógica, condição necessária para o 

processo de ensino e aprendizagem.   

Faz-se necessário realizar uma síntese mais acurada, levando em 

consideração as estratégias que constituíram as categorias de análise, elaboradas 

especificamente para este trabalho. Elegemos como estratégias de 

processamento didático: a) prover a apresentação do professor-autor ao 

estudante-leitor; b) contextualizar a disciplina Psicologia da Educação nos cursos a 

que pertence, estabelecendo uma clara relação da Psicologia da Educação com 

outras disciplinas dos cursos; c) elaborar de forma clara uma visão global dos 

conteúdos da disciplina; d) apresentar objetivos da disciplina; e) apresentar 

orientações para leituras de aprofundamento; f) apresentar situações 

problematizadoras, estabelecendo relações do texto com a vida do estudante-leitor;  

e g) apresentar questões de  sistematização/ avaliação. 

A maioria dos estudantes-leitores constatou a ausência de algumas dessas 

estratégias, nos textos-aula analisados. Vale ressaltar que essa ausência, detectada 

no decorrer da entrevista, de forma geral, não havia sido percebida pelos 

estudantes-leitores por ocasião da leitura, o que pode apontar para a necessidade 

de que essas estratégias, cuja importância desejo aqui reiterar, sejam apresentadas 
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de uma forma que venham a ser realmente valorizadas pelos alunos, pois são elas 

que promovem a necessária aproximação entre professor-autor e estudante-leitor 

(item a) e proporcionam aos TDE-EaD a condição de disciplina acadêmica (itens b, 

c, d, f e g), não podendo prescindir dessas discussões iniciais que conferem, em 

alguma medida, seu estatuto epistemológico.    

Vimos ainda que os Objetivos da Disciplina, embora presentes nos textos-

aula analisados, não foram devidamente valorizados pelos estudantes-leitores, o 

que pode indicar que eles venham a ser apresentados de forma menos burocrática, 

fazendo parte do texto de forma mais integrada, estabelecendo implícitas relações 

entre os conteúdos apresentados e as reais intenções do professor acerca do que 

espera do estudante-leitor.  

Os estudantes-leitores entrevistados não constataram a presença de 

indicações e orientações para a realização de outras leituras, mas concordaram em 

uníssono com a importância do conhecimento das ideias de outros autores para o 

seu enriquecimento. Em se tratando de cursos de graduação, como é o caso em 

análise, é imprescindível a realização de leituras de aprofundamento, partindo do 

princípio de que o texto-aula não deve ter um caráter bíblico, não devendo 

prescindir, pois, de possibilitar ao estudante-leitor o acesso a outros textos escritos, 

outros autores, outras opiniões que não sejam somente aquelas emitidas pelo 

professor-autor.  

Com relação à estratégia “apresentar situações problematizadoras, 

estabelecendo relações do texto com a vida do estudante-leitor” os estudantes-

leitores, unanimemente, afirmaram que a professora-autora se utilizou dessa 

estratégia e valorizaram o fato de o texto-aula proporcionar uma reflexão sobre o 

seu cotidiano pessoal e profissional. Essa forma de abordagem parece ter um certo 

poder de envolvimento e interação dialogal, pois, leva o leitor a elaborar estratégias 

para resolução de situações problematizadoras do cotidiano, respostas para 

questionamentos propostos, descrição de situações reais vividas por ele. 

Em se tratando das questões de sistematização/avaliação, vimos que os 

estudantes-leitores constataram que havia nos textos-aula analisados, uma 

variedade de formas de elaboração que favorecia a compreensão textual e o avanço 

nas discussões elaboradas. Assim, a depender da situação proposta pelo professor-
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autor, ora cabe elaborar questões “objetivas”, ora “subjetivas” ora “inferenciais”, 

devendo sempre ter em mente que é no momento de realizar essas atividades que 

se dá, de forma mais patente, uma situação de interação dialógica, por meio de 

textos escritos.  

Em se tratando das estratégias linguístico-discursivas, foi possível 

constatar que, de forma geral, os estudantes-leitores perceberam e evidenciaram a 

importância dos marcadores metadiscursivos interpessoais e relacionais nos textos-

aula analisados, tendo em vista o fato de serem aqueles que mais diretamente 

proporcionam ao texto envolvimento, interação e diálogo. Vale salientar que a 

percepção e a valorização dos marcadores não se deram de forma unânime, pois 

alguns destacaram mais a utilização do você, outros chamaram a atenção da 

ocorrência do pronome de terceira pessoa nós, enquanto outros valorizaram a 

presença de perguntas retóricas. Essas características presentes nos textos-aula 

analisados são imprescindíveis em todo e qualquer TDE-EaD que, por princípio, têm 

a função de cumprir o papel de uma aula mediacional virtual, onde a aproximação 

entre o professor-autor e o estudante-leitor deve ser conseguida com vistas à 

ocorrência de mediação pedagógica.  

Foi possível, ainda, inferir das falas dos estudantes-leitores que a 

intertextualidade é um importante elemento a ser utilizado nos TDE-EaD, pois, a 

oportunidade de ouvir outras vozes torna o texto mais aberto e mais enriquecedor, o 

que certamente aumenta a capacidade desse texto de possibilitar a ocorrência de 

mediação pedagógica e, conseqüentemente, de um processo de ensino e 

aprendizagem mais profícuo.   

Os estudantes-leitores atribuíram importância também ao fato de que os 

textos-aula analisados podem contribuir para o desenvolvimento de capacidades 

argumentativas. A presença de situações nos TDE-EaD que possibilitem o 

desenvolvimento dessas capacidades torna-se importante tendo em vista que a 

necessidade de elaborar uma argumentação, por si só, provoca o desenvolvimento 

de um espírito crítico, de uma atitude reflexiva perante o conhecimento, quando do 

aprofundamento das questões que estão sendo tratadas, emissão de opiniões, 

justificativas.  
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As opiniões positivas acerca dos textos-aula de Psicologia da Educação 

foram detectadas também por ocasião da análise dos questionários aplicados e que 

foram respondidos por um número significativo de estudantes dos cursos de 

licenciatura em Física, Matemática e Química. Como já vimos anteriormente, havia 

uma questão que solicitava ao estudante que nomeasse qual a disciplina que 

apresentou o menor e o maior nível de dificuldade, entre as que haviam cursado 

no semestre que tinham acabado de concluir. Provavelmente, por não terem 

prestado atenção nesta última informação, um grande número de respondentes se 

referiu aos textos-aula da disciplina Psicologia da Educação, embora esta disciplina 

não fizesse parte daquele semestre, e sim, do que estavam iniciando. Com base na 

leitura das primeiras aulas dessa disciplina, os estudantes a incluíram no rol das que 

apresentaram menor dificuldade e para justificar essa escolha utilizaram expressões 

como “linguagem conhecida”, “termos usados no dia a dia”, “material explícito”, “bom 

entendimento”, “fácil de compreender sozinho”, “apresentada de forma clara”, “leitura 

auto-explicativa”, “material de fácil compreensão”, “claro, objetivo e de fácil 

entendimento”, “linguagem de fácil acesso”, “forma clara e coerente”, “são temas do 

dia-a-dia”.  

As opiniões do grande grupo respondente dos questionários, foram, pois, 

confirmadas pelos estudantes-leitores, por ocasião das entrevistas, denotando que, 

mesmo apresentando alguns problemas com relação ao processamento didático, os 

quais já foram referidos, os textos-aula tiveram, num cômputo geral, uma avaliação 

positiva por parte dos estudantes.  

Vale ressaltar, entretanto, que, as estratégias linguístico-discursivas que 

diretamente proporcionam envolvimento, interação e diálogo, aparecem no percurso 

de todos os textos-aula, mesmo de forma um tanto irregular, isto é, a depender do 

tipo de discussão que a professora-autora esteja realizando, ou seja, ora se fazem 

mais presentes, ora nem tanto. Mas como são escritos com excepcional clareza, 

mesmo os temas mais complexos e nos quais tenha dominado uma linguagem mais 

acadêmica, menos dialogal, a compreensão não foi prejudicada.  

Ao que tudo parece indicar, a mediação pedagógica da professora-autora 

com o estudante-leitor deverá ocorrer muito mais em função da presença de um 

texto escrito com clareza e utilizando estratégias linguístico-discursivas dialogais 

com marcas de interação e envolvimento, as mais valorizadas pelos estudantes, do 
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que pelo processamento didático que organizou os textos-aula, muito embora, vale 

reiterar, os TDE-EaD não possam prescindir de um tratamento didático específico, 

cujas estratégias foram conhecidas no decorrer deste trabalho. 

Assim, com a conclusão do Segundo Estudo, que constituiu o segundo 

momento de análise de TDE-EaD, resta-nos pensar sobre que lições podemos tirar 

dessa experiência de pesquisa, que, como fizemos questão de declarar, foi realizada 

de uma forma que parecia inusitada, pois não havia um “modelo” teórico-

metodológico de pesquisa previamente determinado. As leituras dos TDE-EaD 

encaminhavam para uma pesquisa bibliográfica que nos levava de volta aos textos e 

dali para as falas dos estudantes-leitores entrevistados.  
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O processo de análise dos TDE-EaD, que constituiu este trabalho, 

caracterizou-se por um incessante ir e vir, da literatura especializada para a fala dos 

estudantes-leitores, desta para os textos em análise, daí de volta para a literatura e 

assim sucessivamente. Assim, os dados foram emergindo e sendo analisados, 

constituindo um movimento circular. Da mesma forma, como ocorreu em todo o 

percurso da pesquisa, também a elaboração destas considerações finais nos 

obrigou a repetir esse movimento. Afinal, elaborar a conclusão de um trabalho desta 

natureza guarda um certo ar de acerto de contas, o que demanda um ininterrupto 

movimento de leituras e releituras.  

As análises realizadas neste trabalho, embora tenham atingido corpora 

reduzidos (três exemplares/disciplinas no Primeiro Estudo e apenas um 

exemplar/disciplina no Segundo Estudo) permitiram que fosse alcançado, em grande 

medida e com o exigido aprofundamento, o objetivo central deste trabalho: identificar 

os elementos básicos da concepção e elaboração dos TDE-EaD, visando construir 

uma fundamentação teórico-metodológica para a sua produção. Desde o início, não 

havia a pretensão de elaborar preceitos e sim a de construir uma fundamentação 

que pudesse orientar professores-autores, ou seja, pensávamos constantemente na 

construção de balizas para a elaboração desses textos. A análise dos textos 

encaminhou, pois, a discussão acerca dos TDE-EaD para um tema específico: o 

conhecimento a ser dominado pelo professor-autor e as formas de concepção e 

elaboração dos textos, ou seja, questões da ordem do ensinar. 

Discussões que permearam todo o percurso da pesquisa podem ser 

destacadas a seguir:   

O gênero mediacional - As análises foram realizadas tendo como pressupostos 

teórico-metodológicos a Análise de Gêneros de Bathia (1993 apud SILVEIRA 2005). 

Trata-se de uma metodologia para análise de qualquer gênero que o autor organizou 

em sete passos, que foram conhecidos no percurso deste trabalho. Conforme 

sugestão do próprio criador da metodologia a análise dos TDE-EaD foi realizada 

sem seguir uma ordem fixa como a dos passos apresentados, mas de acordo com a 

solicitação dos próprios dados. 

Essas análises nos permitiram ratificar o surgimento de um novo gênero 

textual, o gênero mediacional, termo adotado por Sousa (2001, 2006) que percebeu 

a presença de possíveis estratégias linguísticas nos textos produzidos para um 
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curso na modalidade de EaD, por ela analisados. Às estratégias aventadas pela 

autora, acrescentamos outras, que foram conhecidas ao longo das análises e que 

serão aqui reapresentadas, a titulo de conclusão.   

Os TDE-EaD, constituintes do gênero mediacional, devem cumprir o papel 

de possibilitar a ocorrência de mediação pedagógica. Vale reafirmar que, neste 

trabalho, mediação pedagógica diz respeito a uma relação dialética e dialógica, 

tendo de um lado o professor e do outro o aluno, elementos opostos, mas não 

antagônicos. Nesse processo, há uma correlação de forças em que o professor, que 

está no plano do mediato, tem o papel de mediar com seus alunos, que elaboram o 

conhecimento a partir da sua experiência imediata, possibilitando que estes também 

medeiem com ele.  

Se mediação pedagógica significa relação entre professor e estudante, 

numa situação de processo de ensino e aprendizagem que tem como pressuposto 

básico a superação do imediato no mediato, podemos afirmar que, em se tratando 

dessa relação por meio de TDE-EaD, esse conceito se apresenta num imbricado 

processo de outros conceitos que se fazem presentes como, por exemplo, 

compreensão e aprendizagem. Não há como discernir o momento em que acontece 

a mediação do momento em que o estudante compreende um texto e, muito menos, 

precisar quando se estabelece um processo de aprendizagem. Podemos afirmar, 

entretanto, que a mediação pedagógica, a compreensão textual, o ensino e a 

aprendizagem, formam um amalgamado e somente poderá ocorrer a contento numa 

situação de diálogo, de interação, de envolvimento, especificamente em se tratando 

de processos de EaD, embora não unicamente neles. 

O gênero mediacional não pode ser considerado uma inovação absoluta, 

pois se encontra ancorado no gênero aula, no gênero texto didático, ou seja, em 

funções comunicativas da ordem do ensinar.   

Elementos fundamentais dos textos didáticos escritos para a educação a distância - 

Na busca de elementos que dessem aos TDE-EaD, a possibilidade de promover 

situações de ensino e aprendizagem com essas características pôde ser definida, 

por meio dos estudos exploratórios, a existência de duas grandes categorias que 

fundamentam sua elaboração: estratégias de processamento didático e 

estratégias linguístico-discursivas.  
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Denominamos de estratégias de processamento didático aquelas que são 

vinculadas diretamente à ordem do ensinar, constituindo elementos imprescindíveis 

para darem ao texto a estrutura de uma disciplina acadêmica, mesmo sabendo que 

não há consenso no que diz respeito aos seus aspectos definidores.  

Com relação às estratégias linguístico-discursivas, foram priorizadas 

neste trabalho, aquelas que interessam mais de perto aos TDE-EaD.  a) os 

marcadores metadiscursivos (textuais e interpessoais); b) a intertextualidade e c) 

elementos que contribuem para o desenvolvimento de capacidades argumentativas.  

Os TDE-EaD, por se destinarem a um estudante que, por questões pessoais 

e laborais, estuda, na maior parte do tempo, sem a companhia do professor ou de 

um colega, devem trazer em sua tessitura, elementos que lhes proporcionem a 

clareza que se faz necessária num texto que deve primar pela legibilidade. Foi 

possível concluir que os marcadores metadiscursivos contribuem para que isso 

aconteça, pois são responsáveis, em grande medida, pela clareza e legibilidade de 

um texto, em função da organização discursiva. Além disso, não é menos importante 

considerar o fato de que esses marcadores deixam palpável, a presença do autor e 

do leitor, atores da cena pedagógica instituída no momento da leitura.  

A aula “mediacional virtual” - A constatação do emprego da denominação aula nos 

fascículos impressos elaborados para os cursos de Física, Matemática e Química – 

UFAL/UFRN incitou-nos a averiguar o porquê dessa denominação, ou seja, de que 

aula se estava falando. Encontramos na obra de Marcuschi (2005) uma discussão 

acerca dos formatos de aulas universitárias, a descrição de uma aula denominada 

“socrática”, caracterizada pela presença de perguntas e respostas que são utilizadas 

pelo professor e pelo aluno, que servem de base para a elaboração do tópico em 

discussão.  

Com base na aula “socrática” apresentada pelo autor acima e verificando a 

configuração genérica dos TDE-EaD analisados, propusemos o formato de “aula 

mediacional virtual” em que o professor-autor elabora questões estimulantes, no 

início ou no decorrer do texto, cujas respostas são por ele presumidas e 

incorporadas à discussão de caráter conceitual.  

Importância dos textos didáticos escritos para a educação a distância - As leituras 

realizadas revelaram que na evolução da modalidade de educação a distância 
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surgiram novas formas de ensinar e aprender, em virtude, especialmente da 

utilização de tecnologias da informação e da comunicação. Pôde ser constatado, 

também que, no percurso de desenvolvimento dessa modalidade, raramente ocorreu 

substituição de tecnologias; de fato, o que vem ocorrendo, é o aprimoramento e a 

associação dessas tecnologias. Nesse contexto, o texto escrito, quer seja impresso 

quer seja posto em ambientes virtuais de aprendizagem informatizados, continua 

desempenhando importante papel nos programas de EaD, podendo ser 

considerados, de forma diferente dos contextos de educação presencial, a referência 

básica dos cursos desenvolvidos nessa modalidade de educação.  

Neste trabalho, essa importância ficou devidamente comprovada, por 

ocasião da análise dos questionários aplicados aos estudantes dos Cursos de 

Física, Matemática e Química, conhecida neste trabalho. Quando perguntados sobre 

a contribuição dos módulos, em geral, para a sua aprendizagem (textos didáticos 

escritos, apresentados sob a forma impressa) 70% dos estudantes entrevistados 

responderam de forma positiva, embora tenham mostrado capacidade de 

discernimento, no momento em que foram instados a avaliá-los.   

Os resultados da pesquisa aqui apresentados devem ser vistos com um 

olhar seletivo, pois as estratégias apresentadas não são universais, nem se esgotam 

nestas possibilidades, visto que, neste trabalho, foram analisados textos de 

linguagem discursiva (Didática e Psicologia da Educação). Provavelmente, nem 

todas essas estratégias seriam eficazes para analisar e fundamentar a elaboração 

de textos como, por exemplo, aqueles escritos em linguagem matemática. Isso pôde 

ser vislumbrado ao verificar os resultados dos questionários, quando os alunos 

respondentes, de forma geral, apontaram as disciplinas Álgebra e Geometria como 

as que apresentaram o maior nível de dificuldades, naquele momento do curso. Já 

Didática e Psicologia da Educação apareceram como as disciplinas que 

apresentaram o menor nível de dificuldades. Esse fato é, de alguma forma, 

paradoxal visto que se tratam de respostas dadas por estudantes de cursos de 

Física, Matemática e Química que, em tese, deveriam apresentar menores 

dificuldades em disciplinas mais especificas (Álgebra e Geometria) dos cursos que 

freqüentam. Foi possível constatar que há uma tendência generalizada, entre os 

respondentes, de considerar que as maiores ou menores dificuldades se relacionam 

com a linguagem desses textos. 
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Vale ressaltar ainda que, em que pesem todas as discussões acerca dos 

contextos de EaD, no sentido de que busquem formas alternativas de realizar o 

processo educacional, no qual os conteúdos venham a se organizar de forma a 

transcender a organização curricular tradicionalmente utilizada, assistimos ainda 

uma preocupação, por parte dos que trabalham nessa modalidade de educação, em 

aproximá-la da educação presencial convencional. Isso se deve provavelmente às 

dificuldades que ainda persistem no que diz respeito à formação de estudantes 

autônomos, capazes de lidar com situações de ensino e aprendizagem inusitadas e 

também às limitações ainda existentes em grande parte dos professores que 

elaboram os TDE-EaD em fazê-lo de modo que venham ultrapassar as maneiras 

habituais de tratar pedagogicamente essas situações.  

Implicações do estudo - Os resultados do estudo realizado reverberam questões 

fundamentais que, de alguma forma, foram discutidas ao longo do trabalho. Citemos 

algumas: 

• não há um modelo único que balize a concepção e elaboração desses textos, 

mas evidencia que o professor-autor deve ter a constante preocupação de 

não perder de vista que deve elaborar um texto que seja envolvente e 

interacional possibilitando um “clima dialógico” (Freire, 2006a), no intuito de 

direcioná-lo sempre para a ocorrência de uma mediação pedagógica. Os 

textos devem contemplar a utilização de estratégias que caracterizam o 

gênero mediacional e se aproximar, na medida do possível, de uma aula que 

denominamos de “aula mediacional virtual”, possuidora de características do 

que Marcuschi (2005) denomina de “aula socrática”. 

• a necessidade de que o professor-autor escreva os TDE-EaD numa 

perspectiva metagenérica, melhor dizendo, que os escreva, dominando não 

somente o conteúdo específico, mas, sobretudo com o conhecimento das 

estratégias do gênero mediacional, cujos elementos foram, em alguma 

medida, trazidos à discussão neste trabalho. 

• clareza e interação dialógica são qualidades essenciais dos TDE-EaD e 

podem ser concretamente viabilizadas por meio da utilização de elementos 

metadiscursivos textuais e interpessoais.  
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• para além das questões linguístico-discursivas, as estratégias de 

processamento didático aqui aventadas são de fundamental importância e 

não devem ser relegadas a segundo plano, pois longe de se tratarem de 

didatismo, um ranço de tecnicismo, são componentes basilares de um texto 

feito para ensinar.  

Propostas para futuros estudos - Por entre o turbilhão de idéias que nos acometeu 

na fase de conclusão deste trabalho, o que é provável acontecer em contextos de 

trabalhos desta natureza, outras questões podem ser apontadas para estudos 

futuros: 

• partindo das dificuldades apontadas pelos estudantes participantes desta 

pesquisa, detectamos a necessidade da realização de pesquisas acerca dos 

TDE-EaD elaborados para disciplinas específicas das áreas que utilizam 

linguagem matemática, linguagem universal que utiliza letras, símbolos e 

sinais universais e que historicamente é considerada de difícil acesso.  

• o investimento em pesquisas acerca da compreensão textual do TDE-EaD, 

um assunto polêmico no qual as incertezas constituem um campo minado a 

ser percorrido. A partir do que aqui foi vislumbrado, vale um esforço no 

sentido de verificar, mais detidamente, que impactos provocam no estudante-

leitor a leitura desse texto e em que medida ocorre a compreensão por parte 

dos estudantes-leitores, em comparação com textos convencionais. 

• em vista da dinamicidade que caracteriza os gêneros textuais de uma forma 

geral, vale investir no conhecimento do funcionamento do TDE-EaD quando 

disponibilizado em ambientes virtuais de aprendizagem, onde são utilizados 

processos hipertextuais que proporcionam novas formas de leitura e de 

compreensão textual.  

Enfim, além de constatar a importância fundamental dos TDE-EaD para os 

processos de ensino e aprendizagem que ocorrem na modalidade de EaD, podemos 

considerar que foi divisado um construto teórico-metodológico com base em 

elementos que presidem sua concepção e elaboração. Vale reafirmar que não há 

lugar para generalizações e que, parafraseando Marcuschi (2005), trata-se este 

trabalho de uma proposta heurística com poder de sugerir hipóteses para futuras 

explorações, como as acima apresentadas. 
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APÊNDICE A 

Roteiro da entrevista  

 

 

No texto de Apresentação perguntar: 

 

- o estudante acha importante o professor autor se apresentar ao aluno? 

- o autor contextualiza a disciplina no Curso? 

- estabelece relações com outras disciplinas do Curso? 

- apresenta os objetivos de forma clara?  

- apresenta sumário? 

- apresenta uma visão global do conteúdo? 

- a linguagem é amigável?  (solicitar que aponte no texto) 

- o professor autor escreve tentando dialogar com você? (solicitar que aponte no 

texto) 

 

Pedir para o estudante-leitor escolher uma entre as quinze lições do Módulo. 

 

Com relação ao Corpo do Texto, perguntar: 

  

 - a linguagem é amigável?  (pedir para ele apontar no texto algumas expressões) 

- o professor autor escreve tentando dialogar com você?  

- o professor autor tenta envolvê-lo na discussão? (solicitar que aponte no texto) 

- o professor solicita que o estudante leia outros textos para aprofundamento das 

questões e ouvir outras vozes sobre o assunto? (solicitar que aponte no texto) 

- o professor autor orienta o estudante-leitor para leitura de outros textos? (solicitar 

que aponte no texto) 

- você considera importante ler outros textos? 

 

Ainda com relação ao Corpo do Texto, explicar ao aluno o que significa 

intertextualidade e solicitar que ele encontre no texto elementos intertextuais, e 

perguntar qual a importância desses elementos para a compreensão; 
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- solicitar ao estudante-leitor que encontre no texto alguma fala do professor autor 

que faça com que ele, o estudante, estabeleça relações com conhecimentos prévios 

e se leva em consideração a sua experiência (de vida pessoal, de vida 

profissional...). 

 

 

Verificar com o aluno algumas questões acerca das Atividades de 

Sistematização/Avaliação  

 

- pedir para o aluno localizar os exercícios > comentar sobre a localização (verificar 

se os exercícios aparecem somente no final do texto ou se aparecem no decorrer da 

leitura) 

- estabelecem relações com conhecimentos prévios e com sua experiência? (de vida 

pessoal, de vida profissional...) > (solicitar que aponte no texto) 

- proporcionam o desenvolvimento de um pensamento critico? (solicitar que aponte 

no texto) 

- possibilitam o desenvolvimento de habilidades argumentativas? (solicitar que 

aponte no texto) 

- apresentam exercícios de sistematização do que foi lido? > resumos por exemplo.   

 

A pesquisadora deve ficar atenta para as seguintes questões:  

  

Relação professor-aluno > estabelecida pelo texto: qual a importância atribuída pelo 

estudante-leitor entrevistado 

 

Estratégias de processamento didático 

• Verificar se estão presentes no texto de Apresentação da disciplina 

• De que forma devem se fazer presentes. 

 

Sugestões e orientações para leitura de textos complementares 

• como os entrevistados se posicionam a respeito dessa estratégia didática;  

• verificar se eles valorizam essas leituras. 
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Estratégias linguístico-discursivas que tornam o texto interacional e dialógico 

• em que medida são percebidas 

• qual o papel que exercem no momento da leitura e se contribuem para a 

compreensão. 

 

Presença de intertextualidade 

• considerações que os sujeitos podem fazer sobre esse recurso. 

 

Atividades de avaliação/sistematização 

• formas de elaboração que predomina 

• localização no texto 

• em que medida proporcionam o desenvolvimento de um pensamento crítico e 

de habilidades argumentativas. 
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APÊNDICE B 
 

 
 

 

QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DO PERFIL DOS ESTUDANTES DOS CURSOS 

DE LICENCIATURA EM FISICA, MATEMÁTICA E QUÍMICA – NA MODALIDADE DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA UFRN/UFAL 

 

 

Prezada estudante ou prezado estudante 

 

Sou a professora Maria das Graças Marinho de Almeida, docente do CEDU/UFAL e 

estudante do Programa de Pós Graduação em Educação do Centro de Educação da UFPE. 

Estou fazendo uma pesquisa sobre educação a distância especificamente sobre os textos 

didáticos escritos para cursos como este que você está freqüentando. Com este 

questionário, pretendo conhecer melhor o perfil das pessoas que procuram os cursos na 

modalidade de educação a distância e iniciar uma discussão sobre o material escrito para 

essa modalidade. Espero contar com a sua valiosa contribuição. 

 

 

Inicialmente informe em qual desses cursos você está matriculado 

(   ) FÍSICA                     (   ) MATEMÁTICA                        (   ) QUÍMICA 

 

 

1. Sua idade está entre: 

(   ) 18 e 25 anos (   ) 41 a 55 

  

(   ) 26 e 40 (   ) mais que 55 anos 

  

 

 

 

2. Sexo 

(  ) Masculino           (   ) Feminino 

 

 

3. Número de filhos 
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(  ) Não tenho filhos 

(   ) 1 filho       (   ) 2 filhos     (   ) 3 filhos      (   ) 4 filhos ou  mais  

 

 

4. Ultimo curso concluído 

(   ) Ensino médio 

(  ) Ensino superior 

(    ) Outro 

Qual? _________________________________________ 

 

 

5. Sua renda mensal é aproximadamente (em salário mínimo) 

(   ) Menos de 1  

(   ) de 1 a 3 

            (   ) 4 a 6 

            (   ) acima de 6 

 

 

6. Qual é hoje a sua ocupação principal/atuação profissional? 

_______________________________________________________________ 

 

 

7. Há quanto tempo a exerce aproximadamente? 

(   ) há menos de 1 ano 

(   ) entre 1 e 5 

(   ) entre 6 e 10 

(    ) acima de 10 

 

8. Você tem fácil acesso a computador? 

(   ) Sim                    (   ) Não   

  

9. Se você respondeu Sim responda onde você acessa o computador, na maioria das 

vezes. 

(   ) em casa 

(   ) no trabalho 

(   ) em outro lugar. Onde? __________________ 
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10. Informe aqui seus hábitos de leitura 

 

 Diariamente Com frequência De vez em quando Raramente 

Jornal (   ) (   ) (   ) (   ) 

Revistas (   ) (   ) (   ) (   ) 

Literatura (   ) (   ) (   ) (   ) 

Outros (   ) (   ) (   ) (   ) 

 

 

11. Você tem hábito de navegar pela internet? 

Diariamente Com frequência De vez em quando Raramente Nunca 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 

 

12. Quantas horas de estudo por semana você  dedica a este curso? 

 

 

 

 

13. De uma forma geral os módulos têm contribuído para a sua aprendizagem? 

        Sim (   )         Não (   )         Em parte (    )  

 

 

14. Complete esta frase: 

No semestre que acabamos de concluir a disciplina  ____________________________ 

foi a que apresentou o MENOR nível de dificuldade porque _______________________. 

 

 

15. Complete esta frase: 

No semestre que acabamos de concluir a disciplina ____________________________ 

foi a que apresentou o MAIOR nível de dificuldade porque _______________________. 

 

 

16. Cite três dificuldades que você encontra freqüentemente, de forma geral, na leitura 

dos módulos: 

a) ____________________________________________________________________ 

(  ) 3 a  8 (  ) 14 a 19 

 (  ) 9 a 13 (   ) 20 ou mais 
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b) ____________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________ 

 

17. Cite três motivos que foram decisivos para que você tomasse a decisão de ser 

estudante deste curso: 

a) ____________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________ 

 

 

Muito Obrigada!!! 
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APÊNDICE C 
 

Resultados dos questionários 
 

Fonte: Alunos dos cursos de Física, Matemática, Química - UFAL/UFRN - 2008 
 
 

  
Tabela 1 - Distribuição dos estudantes conforme a faixa etária  

CURSOS IDADES 
MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

 
18-28 
29-39 
40-49 

Mais de 50 
anos 

 
11 
20 
09 
02 

 

 
26,2 
47,6 
21,4 
4,8 

 
10 
11 
01 
02 

 
41,6 
45,8 
4,2 
8,4 

 
09 
19 
04 
02 

 
26,5 
55,8 
11,8 
02 

 
30 
50 
14 
06 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos estudantes conforme a faixa etária  
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Tabela 2 - Distribuição dos estudantes conforme o sexo 

 

CURSOS SEXO 
MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

 
Masculino 
Feminino 

 

 
36 
06 
 

 
85,7 
14,3 

 

 
14 
10 
 

 
58,3 
41,7 

 

 
32 
02 
 

 
94,1 
5,9 

 

 
82 
18 
 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos estudantes conforme o sexo  
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Tabela 3 - Distribuição dos estudantes por número de filhos 
 

CURSOS QUANTIDADE 
MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

Nenhum 
1 filho 
2 filhos 

3 filhos ou + 
 

18 
08 
08 
08 
 

43 
19 
19 
19 

18 
01 
04 
01 

75 
4,2 
16,6 
4,2 

15 
10 
07 
02 

44,1 
29,4 
20,6 
5,9 

51 
19 
19 
11 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos estudantes por número de filhos 
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Tabela 4 - Distribuição dos estudantes por curso concluído 
 

CURSOS CURSOS 
MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

Ensino médio 
Ensino 
superior 
Outros 

 

10 
29 
03 
 

23,8 
69 
7,2 

 

20 
04 
- 
 

83,3 
16,7 

- 
 

23 
08 
03 
 

67,7 
23,5 
8,8 

 

53 
41 
06 
 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

 

 

 

 
Gráfico 4 - Distribuição dos estudantes por curso concluído 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



277 
 

 
Tabela 5 - Distribuição dos estudantes por renda mensal   

 
CURSOS RENDA 

MAT. % QUI. % FIS. % 
TOTAL 

  Menos de 1  

de 1 a 3 

de 4 a 6 

Acima de 6 

 

04 

11 

22 

05 

 

9,5 

26,2 

52,4 

11,9 

02 

12 

07 

03 

8,3 

50 

29,2 

12,5 

01 

17 

12 

04 

2,9 

50 

35,3 

11,8 

07 

40 

41 

12 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

 

 
 
 
 

Gráfico 5 - Distribuição dos estudantes por renda mensal  
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Tabela 6 - Distribuição dos estudantes por ocupação profissional 
 

  CURSOS    
OCUPAÇÃO 

MAT. % QUI. % FIS. % 
TOTAL 

Professor 

Funcionário Pub 

Estudante 

Outros 

19 

06 

01 

16 

45.3 

14.3 

2,3 

38,1 

12 

02 

04 

06 

50,0 

8,3 

16,7 

25,0 

 

23 

04 

- 

07 

67.7 

11,8 

- 

20.5 

54 

12 

05 

29 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

 
 
 
 

Gráfico 6 - Distribuição dos estudantes por ocupação profissional 
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Tabela 7 - Distribuição dos estudantes por tempo de exercício profissional 
 

  CURSOS    
TEMPO 

MAT. % QUI. % FIS. % 
TOTAL 

Menos de 1 ano 

Entre 1 e 5 anos 

Entre 6 e 10 anos 

Acima de 10 anos 

Em branco 

07 

07 

19 

06 

03 

16.7 

16.7 

45.2 

14.2 

7.2 

01 

10 

03 

06 

04 

4.1 

41.7 

12.5 

25 

16.7 

 

01 

13 

08 

12 

- 

2.9 

38.3 

23.5 

35.3 

- 

09 

30 

30 

24 

07 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Distribuição dos estudantes por tempo de exercício profissional 
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Tabela 8 - Distribuição dos estudantes por declaração de fácil acesso a 
computador 

 
  CURSOS    ESCALA 

MAT. % QUI. % FIS. % 
TOTAL 

 

Sim 

Não 

 

 

29 

13 

 

69 

31 

 

20 

04 

 

83.3 

16.7 

 

27 

07 

 

79.4 

20.6 

 

76 

24 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8 - Distribuição dos estudantes por declaração de fácil acesso a 
computador 
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Tabela 9 - Distribuição dos estudantes sobre os lugares onde acessa a Internet 
 

  CURSOS    LUGARES 
MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

Em casa 

No trabalho 

Em outro lugar 

 

24 

10 

08 

 

57.2 

23.8 

19 

 

12 

01 

11 

50 

4.2 

45.8 

15 

09 

10 

44.2 

26.4 

29.4 

51 

20 

29 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 - Distribuição dos estudantes sobre os lugares onde acessa a 
internet 
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Tabela 10 - Distribuição dos estudantes sobre hábitos de leitura – Curso de 
Matemática 

 

  FREQÜÊNCIA    
 

LEITURAS 
Diariamente % Com 

Freqüência 
% 

De vez 
em 

quando 
% Rara

mente % 

TOTAL 

Jornal 

Revistas 

Literatura 

Outros 

 

08 

04 

- 

04 

50 

25 

- 

25 

13 

13 

08 

10 

29,5 

29,5 

18,2 

22,8 

11 

19 

12 

12 

20,4 

35,2 

22,2 

22,2 

06 

04 

15 

03 

21,4 

14,3 

53,6 

10,7 

38 

40 

35 

29 

Total 
 

16 100 44 100 54 100 28 100    142 

 
 

 

 

 

Gráfico 10 - Distribuição dos estudantes sobre hábitos de leitura – Curso de 
Matemática 
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Tabela 10a - Distribuição dos estudantes sobre hábitos de leitura – Curso de 
Física 

 

  FREQUÊNCIA     
 

LEITURAS 
 Diariamente % Com 

Freqüência 
% 

De vez 
em 

quando 
% Rarament

e % 

TOTAL 

Jornal 

Revistas 

Literatura 

Outros 

 

10 

03 

03 

07 

43,5 

13 

13 

30,5 

04 

11 

02 

06 

17,5 

47,8 

8,7 

26 

12 

10 

11 

03 

33,5 

27,7 

30,5 

8,3 

06 

04 

11 

03 

25 

16,7 

45,8 

12,5 

 

32 

28 

27 

19 

Total 23 100 23 100 36 100 24 100 106 
 

 

                                                                  

Gráfico 10a - Distribuição dos estudantes sobre hábitos de leitura – Curso de 
Física 
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Tabela 10b - Distribuição dos estudantes sobre hábitos de leitura – Curso de 
Química 

 
                       

FREQUÊNCIA 

   LEITURAS 

 

Diariamente % Com 

Freqüência 

% De vez em 

quando 

% Raramente % 

TOTAL 

Jornal 

Revistas 

Literatura 

Outros 

 

05 

01 

01 

04 

45,4 

9,1 

9,1 

36,4 

06 

11 

03 

04 

 

25 

45,9 

12,5 

16,6 

09 

08 

08 

03 

32,1 

28,6 

28,6 

10,7 

01 

03 

06 

03 

7,6 

23,1 

46,2 

23,1 

21 

23 

18 

14 

Total 11 100 24 100 28 100 13 100 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10b - Distribuição dos estudantes sobre hábitos de leitura – Curso de 
Química 
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Tabela 11 - Distribuição dos estudantes sobre o hábito de navegar pela Internet 
 

  CURS    ESCALA 
MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

Diariamente 

De vez em quando 

Raramente 

Nunca 

29 

09 

03 

01 

 

69 

21.4 

7.2 

2.4 

14 

07 

02 

01 

58.2 

29.1 

8.2 

4.2 

26 

07 

- 

01 

 

20.6 

- 

2.9 

69 

23 

05 

03 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Distribuição dos estudantes sobre o hábito de navegar pela 
Internet 
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Tabela 12 - Distribuição dos estudantes por horas semanais dedicadas ao 
estudo 

 
  CURSOS    HORAS 

MAT. % QUI. % FIS. % 
TOTAL 

3 a 8  

9 a 14 

15 a 20 

Mais de 20  

26 

13 

02 

01 

61.9 

30.9 

4.8 

2.4 

17 

05 

01 

01 

70.8 

20.8 

4.2 

4.2 

 

22 

10 

- 

02 

64.7 

29.4 

- 

5.9 

 

65 

28 

03 

04 

 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Distribuição dos estudantes por horas semanais dedicadas ao 
estudo 
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Tabela 13 - Distribuição dos estudantes sobre a contribuição dos módulos 
para a aprendizagem 

 
 

  CURSOS    OPINIÃO 
MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

Sim 

Não 

Em parte 

25 

01 

16 

59.5 

2.4 

38.1 

 

18 

- 

06 

75 

 

25 

27 

01 

06 

79.4 

3.0 

17.6 

70 

02 

28 

TOTAL 42 100% 24 100% 34 100% 100 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 - Distribuição dos estudantes sobre a contribuição dos módulos 
para a aprendizagem 
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Tabela 14 - Disciplinas que apresentaram menor nível de dificuldade no 
semestre recém-concluído 

 
CURSOS 

DISCIPLINAS MAT. % QUI. % FIS. % TOTAL 

Didática 

Física e Ambiente 

Física e Realidade 

Psicologia 

Geometria 

Cálculo 

Educ. e Realidade 

Análise Combinatória 

Biodiversidade 

Instrumentação 

Probabilidade 

Números complexos 

Astronomia 

Energia 

Álgebra Linear 

28 

02 

 

11 

02 

01 

02 

08 

02 

01 

01 

- 

- 

NO 

- 

48,3 

3,4 

 

19 

3,4 

1,7 

3,4 

13,9 

3,4 

1,7 

1,7 

 

08 

01 

 

05 

01 

- 

- 

NO 

- 

05 

NO 

NO 

NO 

- 

NO 

40 

5 

 

25 

5 

- 

- 

 

- 

25 

04 

 

03 

02 

03 

04 

02 

NO 

- 

- 

NO 

01 

07 

05 

02 

12,1 

 

9,1 

6,1 

9,1 

12,1 

6,1 

 

- 

- 

 

3 

21,2 

15,1 

6,1 

40 

03 

03 

18 

06 

05 

04 

08 

02 

06 

01 

01 

07 

02 

05 

TOTAL 58 100 20 100 33 100% 111 
 
 
 
 
 
 



289 
 

Gráfico 14 - Disciplinas que apresentaram menor nível de dificuldade no 
semestre recém-concluído 
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Tabela 15 - Disciplinas que apresentaram maior nível de dificuldade no 
semestre recém-concluído 

 
CURSOS DISCIPLINAS 

MAT. % QUI. % FIS. % 
TOTAL 

Álgebra 29 41,5 NO - 36 85,8 65 
 

Geometria (s) 
 

20 28,6 09 31 03 7,1 32 

Arquitetura Atômica 
 

02 2,8 01 3,4 NO - 03 

Div. Química 
 

02 2,8 05 17,3 NO - 07 

Física 
 

02 2,8 NO - - - 02 

Números Complexos 
 

11 
 

15,8 
 

06 20,7 NO 
 

- 
 

17 
 

Física e Ambiente 03 4,3   - - 03 

Química 
 

01 1,4 - - NO - 01 

Cálculo 
 

-  03 10,4 03 7,1 06 

Divers. Física 
 

NO  03 10,4 - - 03 

Pré-calculo 
 

-  01 3,4 - - 01 

Instrumentação  
 

-  01 3,4 - - 01 

TOTAL 70 100 29 100 42 100 141 
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Gráfico 15 - Disciplinas que apresentaram maior nível de dificuldade no 
semestre recém-concluído 
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Tabela 16 - Distribuição dos estudantes sobre as dificuldades encontradas nas 
leituras dos módulos 

 
  CURSOS   

DIFICULDADES 
MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

Relacionados com a 
linguagem 
 
Relativos aos conteúdos 
 
Problemas referentes aos  
exercícios 
 
Poucos exemplos 
 
Falta de acompanhamento 
 
Acesso a fonte 
complementares 
 
Problemas gráficos 
 
Erros de digitação 
 
Problemas pessoais 
 
Falta de gabarito 
 
Em branco 
 

20 
 
 

11 
 

14 
 
 

13 
 
 

03 
 

10 
 

02 
 

05 
 

12 
 
- 
 
- 

22.2 
 
 

12.2 
 
15.5 
 
 
14.4 
 
 
3.4 
 
11.1 
 
2.2 
 
5.6 
 
13.4 
 
    - 
 
    - 

- 
 
 

18 
 

04 
 
 

03 
 
 

03 
 

05 
 

01 
 

06 
 

04 
 
- 
 
- 

- 
 
 

40.9 
 

  9.1 
 
 

 6.8 
 
 

 6.8 
 

11.4 
 

2.3 
 

13.6 
 

9.1 
 

    - 
 
    - 

12 
 
 

05 
 

03 
 
 
- 
 
 

02 
 

04 
 

02 
 

15 
 

06 
 

02 
 

   05 

21.4 
 
 

8.9 
 

5.4 
 
 
- 
 
 

3.6 
 

7.1 
 

3.6 
 

26.7 
 

10.8 
 

3.6 
 

8.9 

32 
 
 

34 
 

     21 
 
 
     16 
 
 
     08 
 
     19 
 
     05 
 
     26 
 
    22 
 
    02 
 
    05 

TOTAL 90 100% 44 100%    56 100% 190 
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Gráfico 16 - Distribuição dos estudantes sobre as dificuldades encontradas 
nas leituras dos módulos 
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Tabela 17- Distribuição dos estudantes sobre os motivos decisivos para se 
tornarem estudantes do curso 

  
  CURSOS    

MOTIVOS 
MAT. % QUI. % FIS. % 

TOTAL 

 
 
Estudar numa 
instituição 
publica e de 
renome  
 
Flexibilidade de 
horário  
 
Necessidade de 
fazer um curso 
de Licenciatura  
 

 
 

18 
 
 
 

32 
 
 
 

62 
 

 
 

16,0 
 
 
 

28,6 
 
 
 

55,4 

 
 

13 
 
 
 

31 
 
 
 

20 

 
 

20,3 
 
 
 

48,4 
 
 
 

31,3 
 

 
 

16 
 
 
 

45 
 
 
 

33 

 
 

17,0 
 
 
 

47,8 
 
 
 

35,2 
 

 
 

47 
 
 
 

108 
 
 
 

115 

TOTAL 112 100 64 100 94 100 270 
 

 
 
 
 

Gráfico 17 - Distribuição dos estudantes sobre os motivos decisivos para se 
tornarem estudantes do curso  

 

 

 

 

 


