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RESUMO 
O artigo indica uma reflexão acerca do 

Palavras-chave 

processo de 
gerenciamento em uma ferramenta assíncrona. Busca-se com isto, 
enfatizar a interação como componente inerente na absorção do 
conteúdo, de maneira a expor estas relações, pretende-se analisar 
o uso do fórum em ambiente virtual de ensino aprendizagem 
(AVEA) e avaliar a ergonomia de interface como facilitador do 
aprendizado. Busca analisar o discurso de um material (e-mail) 
que fala do uso do fórum de um curso de Letras Inglês a 
Distância. Esta pesquisa está ancorada metodologicamente na 
categoria exploratória e de natureza qualitativa, sendo baseada por 
meio de pesquisa bibliográfica sobre Educação e da Análise do 
Discurso. Conclui-se que o cuidado com a organização dos 
Ambientes de ensino por via da comunicação em cursos de ensino 
superior a distância, não pode ser compreendida como um simples 
repasse de conteúdos por meio da mídia, o cuidado com as 
ferramentas é necessário porque o processo de ensino 
aprendizagem acontece de modo construtivo.  

Ambiente virtual de ensino aprendizagem; Ferramenta assíncrona, 
Discurso.  

1. INTRODUÇÃO 
O incremento das tecnologias de informação e comunicação 
doravante TIC, teve um marco significativo na sociedade, 
rompendo barreiras de tempo e espaço trouxe a solução para 
problemas de distância física, uma vez que, em termos de 
Educação a Distância, possibilitou um ensino por via de 
comunicação assíncrona ou síncrona. No que tange a 
comunicação síncrona, pode-se dizer que os participantes estão 
conectados por proximidade ou por tecnologia, tendo como 
característica principal à interação em tempo real e a 
simultaneidade, enquanto que na comunicação assíncrona, a 
conexão entre os participantes é indireta e as comunicações são 
recebidas algum tempo depois de enviadas, ou seja, há interação, 
mas com atraso. [2] conceitua a comunicação síncrona como 
“aquela em tempo real, simultânea e imediata na produção da 
mensagem”.  

Como exemplo, pode-se citar a conversação presencial, telefônica, 
videoconferência, etc. Já a comunicação assíncrona é aquela em 
que a relação não se produz em tempo real, a emissão da 
mensagem, a recepção e a possível nova resposta não é produzida 
simultaneamente, sendo diferida no tempo, durante minutos, horas 
ou dias. Como exemplo, pode-se citar o fórum de discussão, 
correio eletrônico (e-mail), etc. Segundo Aretio [2], “o 
aprendizado assíncrono refere-se usualmente àquelas formas de 
Educação a Distância em que a comunicação se dá por meio de 
tecnologias da internet que apóiam comunicações assíncronas 
como e-mail, websites e quadros de aviso online”. Desta forma, o 
acesso aos dados e informações fica mais facilitado.  

Este artigo busca questionar o gerenciamento de uma ferramenta 
assíncrona, neste caso o Fórum, no Ambiente Virtual de Ensino 
Aprendizagem (AVEA).  Diante disso, no caso da pesquisa ora 
desenvolvida, volta-se o olhar para os movimentos de repetição e 
deslocamentos de sentidos utilizando-se de um texto (e-mail). A 
amostra trata de um aluno/usuário que fala do uso do fórum no 
moodle, o ponto que interessa é utilizar deste discurso como 
materialização dos sentidos, sobre como é aprender no ambiente a 
distância. Dessa forma, utiliza-se da Análise do Discurso de linha 
francesa, como aparato teórico e metodológico [16] que procura 
compreender a linguagem e seu sentido, partindo do trabalho 
social geral, constitutivo do homem e da história [16]. 

Neste sentido, procura-se aplicar a análise de discurso sobre o 
questionamento de um aluno/usuário no fórum de discussão da 
primeira disciplina de um Curso de Licenciatura em Letras-Inglês 
na modalidade a distância, proposto pela Universidade Y, que tem 
como objetivo a formação de professores do curso de  Inglês. O 
Curso é semi presencial, portanto tem significativa carga horária a 
distância, utilizando o Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem 
(AVEA) – no caso o moodle e o estudo individual como recursos 
do processo de ensino-aprendizagem, além de contar com 
encontros presenciais nos Pólos de Apoio Presencial de cada 
cidade que totalizam até 30% da carga horária total do curso. O 
sistema de acompanhamento ao estudante a distância é composto 
de tutoria local e a distância, sendo que para analisar o discurso, o 
que interessa é a tutoria a distância que gerencia o AVEA 
juntamente com o professor responsável da disciplina. Além 
disso, o curso tem duração de 8 semestres a serem cumpridos em 
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4 anos. A disciplina X em questão foi iniciada no segundo 
semestre de 2009. No o Ambiente Virtual de Ensino 
Aprendizagem (AVEA) da disciplina X, pode-se acompanhar a 
agenda de eventos e notícias da disciplina e do curso, trocar 
informações e mensagens com o professor, tutor e alunos, realizar 
e encaminhar as atividades no fórum a serem realizadas para o 
desenvolvimento da disciplina, além disso, ter acesso a textos e 
informações complementares.  Sobre o perfil dos alunos, pode-se 
dizer que é composto de adultos, sendo a maioria do sexo 
feminino, com uma ou mais formação acadêmica. Alguns já 
possuem conhecimento da língua estrangeira e a maioria possui 
domínio da tecnologia. 

Pelo fato do artigo partir da análise do discurso de um estudante 
sobre um curso de uma Universidade, o potencial de 
generalização é limitado. A fim de preservar a identidade da 
disciplina e da Universidade escolhida, esta foi denominada ao 
longo do trabalho de "Disciplina X" e de “Universidade Y”. 
Assim como, não foi disponibilizado o nome verdadeiro do(a) 
tutor(a) e do(a) aluno(a). 

A partir do e-mail analisado, pode-se entender que a educação por 
via da comunicação em cursos de ensino superior a distância, não 
pode ser compreendida somente como repasse de conteúdos por 
meio da mídia, o cuidado com as ferramentas é necessário porque 
o processo de ensino aprendizagem acontece via debate, 
discussão, enfim, através do diálogo e de forma construtiva,  caso 
esta discussão não seja produtiva,  a construção do conhecimento 
fica a desejar.   

2. CONCEITO DE EaD 
Entende-se por Educação a Distância, uma modalidade de 
desenvolvimento pessoal e profissional na qual professores e 
estudantes interagem virtualmente ou presencialmente, 
principalmente nas suas versões mais modernas, pois a EaD existe 
há muito tempo. Com o surgimento dos computadores pessoais a 
EaD ganhou um novo incremento, utilizando as Tecnologias de 
Informação e Comunicação de maneira eficaz, no que se refere ao 
processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, pode-se 
considerar que a EaD possui princípios básicos de interação, 
cooperação e autonomia, favorecendo o desenvolvimento social, 
emocional e cognitivo do indivíduo.  

Segundo [15] 

Educação a distância pode ser definida como a família de 
métodos instrucionais nos quais os comportamentos de ensino 
são executados em separado dos comportamentos de 
aprendizagem, incluindo aqueles que numa situação presencial 
(contígua) seriam desempenhados na presença do aprendente de 
modo que a comunicação entre professor e aprendente deve ser 
facilitada por dispositivos impressos, eletrônicos, mecânicos e 
outros. Moore apud Belloni [4]  

A grande vantagem da Educação a Distância é que o aluno 
escolhe a hora e o momento em que pretende estudar, combinando 
recursos da modalidade presencial e a distância. A EaD permite 
uma comunicação bidirecional entre os sujeitos envolvidos, 
mesmo que eles estejam distantes no espaço físico ou no tempo. É 
uma modalidade de ensino flexível e centrada no aluno. O sucesso 
nos estudos depende da dedicação e de um planejamento rigoroso 
por parte do educando. 

Nesse tipo de aprendizagem o aluno precisa estar atento a todas as 
estratégias de ensino utilizadas pela equipe docente e pela 
instituição na qual ele está inserido, e ser participativo em todo o 
processo. Estudar a distância significa aproximar-se das pessoas, 
mesmo que virtualmente, ter acesso a novos conhecimentos, 
desenvolver atitudes positivas em relação aos desafios do mundo 
atual e estabelecer relações interativas com o universo muito mais 

vasto do que aquele que o cerca. Significa superar as barreiras do 
tempo e do espaço. Diferentemente deste foco, do aluno, a 
pesquisa busca evidenciar o professor, que atua enquanto figura 
mediadora do conhecimento, neste caso, é quem gerencia a 
ferramenta (fórum). E o bom gerenciamento é algo fundamental 
para o sucesso da compreensão dos aprendizes. 

3. O MOODLE ENQUANTO AVEA  
O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) foi desenvolvido pelo australiano Martin 
Dougiamas em 1999 como software livre. Trata-se de um Sistema 
de Gerenciamento de Cursos (SGC) que funciona como 
instrumento para educadores, no ensino de qualidade via internet. 

Para que o ensino aconteça efetivamente são necessárias as 
ferramentas de comunicação, disponibilizadas no AVEA, que 
podem ser dividas em “assíncronas: fórum, mensagens, 
calendário, tarefas, wiki, entre outros; ou síncronas: sala de bate-
papo, ferramentas que permitem a troca de mensagens 
instantaneamente e webconferências” [8]. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagens como o Moodle, podem 
ser base concreta para o ensino a distância online. De acordo com 
[26]: 

Por Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), ou Virtual 
Learning Environment (VLE), entende-se um conjunto de 
ferramentas para administração de cursos através de uma rede de 
computadores, como a Internet. Nesse ambiente, o professor pode 
disponibilizar conteúdos, interagir com os alunos, ensinando-os a 
distância por meio de recursos multimídia ou outros que 
viabilizam variadas formas de comunicação.  

Segundo Pallof e Pratt [17] os ambientes virtuais de 
aprendizagem são motivados pelos novos espaços eletrônicos de 
interação, que podem ser utilizados para facilitar a aprendizagem 
e também como suporte para distribuições de materiais e 
complementos aos espaços presenciais de aprendizagem. 

De modo geral, pode-se dizer que estes ambientes procuram 
características que sejam semelhantes em sala de aula, como no 
ensino presencial e fazem uso das ferramentas de comunicação 
principalmente para promover a interatividade.  

4. COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA – 
FERRAMENTA FÓRUM 
A crescente introdução do uso das tecnologias de informação e 
comunicação na educação a distância permite o uso cada vez 
maior das ferramentas comunicativas e eletrônicas como serviço 
de apoio ao processo de interação no ensino-aprendizagem de 
ambientes virtuais de aprendizagem. 
Inúmeras são as ferramentas de comunicação oferecidas através da 
Internet e que podem ser integradas ao processo de ensino-
aprendizagem no AVEA. Correio eletrônico, Listas de discussão, 
Fóruns, Chats, Blogs são alguns deles. 

Neste sentido em 2002 Martins [13] afirma que: 

As redes eletrônicas estão estabelecendo novas formas de 
comunicação e de interação, em que a troca de idéias entre 
grupos é essencialmente interativa e não leva em consideração as 
distâncias físicas e temporais. Uma das grandes vantagens é que 
trabalham com um grande volume de armazenamento de dados, 
facilitando, assim, o acesso à informação, que será utilizada no 
processo de ensino–aprendizagem, que resultará na construção do 
conhecimento. Com uma abundância de novos espaços 
eletrônicos de interação e a explosão da educação à distância, há 
a tendência de que esses espaços eletrônicos sejam cada vez mais 
utilizados para facilitar a aprendizagem, tanto como suporte para 
distribuição de materiais didáticos quanto como complementos 
aos espaços presenciais de aprendizagem. [13] 276



Assim, o emprego adequado das ferramentas de comunicação 
aumenta a interatividade entre educadores e educandos, e suas 
habilidades e competências técnicas criam formas mais dinâmicas 
de prática de leitura e escrita, como também, proporciona a 
aquisição de competências e trocas de experiências na construção 
colaborativa do conhecimento. 

O que se apresenta a seguir é uma análise conceitual do fórum de 
discussão a partir de seu potencial interativo. 

Fórum 

O Fórum é uma ferramenta que possibilita a discussão coletiva e 
assíncrona. Para isso, as mensagens enviadas pelos participantes 
são armazenadas em um computador conectado a uma rede de 
computadores e acessadas no momento que alguém deseja lê-las 
[2]. 

Proposto por Moore & Kearsley em 2007 [14] o fórum de 
discussão tem como configuração: 

1) Uma mensagem inicial: Os profissionais que criam o curso 
preparam uma pergunta que exige uma resposta, o instrutor dá 
uma explicação ou reflete sobre algum item do conteúdo ou os 
alunos entregam uma tarefa. 

2) Resposta a mensagem: Espera-se que o instrutor ou os alunos 
respondam a uma pessoa por meio de uma elaboração ou idéia 
alternativa ou uma pergunta. Para assegurar que cada aluno receba 
pelo menos uma resposta, o instrutor pode solicitá-la para uma 
mensagem que não tenha recebido uma resposta. 

3) Mensagem de acompanhamento: O instrutor ou os alunos 
responde as colocações anteriores com uma explicação de como a 
segunda mensagem foi útil para aumentar a compreensão do 
tópico e, se possível, acrescentar um comentário independente 
adicional. 

4) Resumo da mensagem: O instrutor resume as mensagens de 
todos os membros do grupo para incluir aspectos importantes, 
similaridades e diferenças na compreensão do grupo. 

Neste sentido, pode-se dizer que o Fórum orienta um tema e as 
questões que devem gerar o debate a distância, portanto, é mais 
diretivo e dirigido para uma temática. 

Compete aos formadores participar no Fórum apresentando textos 
ou comentários que suscitem a discussão e moderando as reações 
enviadas. Já para os usuários compete participar no fórum 
apresentando relatos e reagindo às diferentes participações [24], 
pode-se dizer que em um AVEA os fóruns são utilizados na forma 
de questionamentos, principalmente, para a produção de 
atividades individuais ou em grupo, servindo também para 
avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Como ferramenta 
interativa é excelente na construção colaborativa do 
conhecimento

5. ERGONOMIA DE INTERFACE E A 
INTERATIVIDADE 

. 

Entende-se a interatividade como um meio que caracteriza a 
relação com a internet, que traz mudanças em aspectos 
fundamentais em nossa vida “e condição humana e nos processos 
de aquisição qualitativa - e não somente quantitativa - do 
conhecimento” [1], ou seja, conceito que envolve o usuário e a 
tecnologia, principalmente hipertextual.  

A interação, todavia, pode ser classificada segundo Moore [15] 
em 1989 em três tipos: • Aluno-conteúdo: os alunos refletem sozinhos a respeito 

das informações e idéias obtidas através de determinada 
mídia de comunicação.  

• Aluno-professor: o maior valor deste contato consiste na 
oportunidade de o aluno ser avaliado e ter retorno sobre 
a realidade de seu processo educacional. • Aluno-aluno: trata-se do relacionamento entre alunos, 
com ou sem a presença do instrutor. Este tipo de 
interação é apontado como um dos mais ricos no 
processo de construção do conhecimento. 

Nos três tipos de interação entende-se a importância dada à 
mesma no que tange o conteúdo, aluno e professor, como 
condição de aprendizagem na EAD. E ressalta-se que a adequação 
da interação aluno-conteúdo, até mesmo no uso da comunicação 
assíncrona, passou a ter um formato dialogado, pois isto é 
essencial para manter o interesse do aluno [26]. 
Outro fator que afeta a interação que se pode ter ao utilizar uma 
ferramenta assíncrona é o que se refere a ergonomia de interface. 
Neste sentido, a interface é o meio onde acontece a relação de 
comunicação entre um usuário (homem) e um computador.  
Segundo Maddix apud [9] a interface é a parte do sistema com o 
qual o usuário entra em contato por meio do plano físico, 
perceptivo e cognitivo. 

A noção de interface pode estender-se ainda para além do 
domínio dos artefatos. Esta é, por sinal, sua vocação, já que 
interface é uma superfície de contato, de tradução, de articulação 
entre dois espaços, duas espécies, duas ordens de realidade 
diferentes: de um código para outro, do analógico para o digital, 
do mecânico para o humano... Tudo aquilo que é tradução, 
transformação, passagem, é da ordem da interface Lévy apud [3].  

A ergonomia e a usabilidade, neste sentido, são fundamentais na 
construção de qualquer interface, pois de acordo com [10] em 
1990, a ergonomia estuda a adaptação do trabalho ao homem. 
Essa definição pode compreender desde a adaptação de máquinas 
e equipamento a adequação do ambiente de trabalho. A 
ergonomia que se pretende tratar no presente artigo se refere 
àquela que busca a interação do homem com o computador 
(humam-computer) e mais especificamente, a interação entre 
homem e interface gráfica (human-computer interface). 

Para Hiratsuka [9] em 1996 as contribuições da ergonomia a 
construção de uma interface adaptada ao usuário são definidas na 
figura abaixo: 

 

 

Figura 1. Contribuições da Ergonomia1

1 Fonte HIRATSUKA, [9] em 1996. 
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[7] apresenta um quadro com as consequências e causas da 
interação entre usuário e interface. 

 

Figura 2. Causa e consequências da ergonomia2 

 
Dentre as disciplinas que contribuem com a interação Homem-
Computador e com a interação do homem com a interface está o 
design como se pode observar através da figura III. O design se 
apresenta com a função de ordenar os elementos visuais na 
interface através da apresentação da informação e da comunicação 
visual, sendo o responsável pela criação de uma programação 
visual para a interface gráfica. É importante destacar que o 
usuário (homem) terá sua interação realizada com o computador a 
partir da interface gráfica, por essa razão, a programação visual 
tem importância fundamental como um agente facilitador da 
aprendizagem. 
Hiratsuka [9] em 1996 destaca que a percepção visual e psicologia 
cognitiva são estudadas para a apresentação da informação e 
fornecem as informações necessárias para a criação de uma 
programação visual adequada às necessidades do usuário e 
apresenta um quadro com as contribuições do design na 
concepção de uma interface gráfica. 

 

Figura 3. Contribuições do Design3

Na outra grande área de atuação, o design vai criar o layout da 
interface gráfica que vai ser composto através da tipologia, cores e 
estilo. Nessa fase, a preocupação maior é a apresentação das 
informações e da programação visual para o usuário. Através das 

 

 
Um ponto de grande importância ressaltado no quadro de 
Hiratsuka é o papel do design dentro da apresentação da 
informação, e não apenas na concepção da Comunicação Visual. 
O design de informação tem grande importância dentro da 
construção de uma interface gráfica, pois este vai atuar nas áreas 
de percepção visual e cognição para codificar as informações, 
permitindo assim uma maior aprendizagem e interação. 

Nessas duas áreas o design vai possibilitar a criação de meios para 
reduzir o tempo necessário para a aprendizagem de um sistema. 
Através da criação de ícones, por exemplo, baseado nos conceitos 
conhecidos pelo usuário é possível reduzir e facilitar os caminhos 
entre o mesmo e a informação. 

2 Figura Adaptada de CYBIS [7] em 2002. 
3 Figura Adaptada HIRATSUKA [9] em 1996 

 

cores, contrastes e fontes é possível criar áreas de destaque de 
informação e desenvolver um ambientes que proporcionem uma 
visualização agradável e pouco cansativa. Uma cor mal utilizada 
pode causar uma fadiga visual no usuário, fazendo com que o 
mesmo não consiga ficar muito tempo conectado a interface. 
Através da tipologia, a escolha adequada de fontes deve 
proporcionar uma maior legibilidade à informação e facilitar o 
processo de leitura e compreensão dos textos. [26]  

6. PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE 
DOS SENTIDOS DO AVEA  
Com intuito de problematizar as discussões referentes aos 
sentidos sobre a ferramenta assíncrona-fórum, mais 
especificamente sobre o gerenciamento, fez-se necessário dar 
enfoque em um e-mail encaminhado ao tutor(a) do curso de EaD 
Inglês da Universidade Y,  sobre o uso no fórum. Para isso, 
utiliza-se da análise do discurso, como suporte para a leitura dos 
efeitos de sentidos sobre o que é estudar on-line, e os problemas 
que podem ser encontrados no AVEA, também se ancora nas 
teorias da Educação a distância que visa a construção do 
conhecimento baseada nas TIC com o foco na importância da 
comunicação dialógica que envolve os papéis, ou partes 
envolvidas no processo de ensino aprendizagem on-line.  

A partir do discurso materializado no e-mail, procura-se entender 
o processo de constituição de sentidos sobre a ferramenta, neste 
caso, o Ambiente Moodle, e sobre os fóruns, ou seja, processo 
discursivo, de modo a evidenciar a relação do discurso com a 
ideologia. A ideologia, neste caso, está relacionada tanto às 
posições dos sujeitos histórica e socialmente constituídos na 
produção da linguagem quanto à mesma produção dos sentidos 
concebidos pela Análise do discurso não como fechados em si 
mesmos. Os sentidos se constituem como uma relação 
determinada do sujeito afetado pela língua – com a história [16].  

Diante da análise do material (e-mail) que fala do uso do fórum de 
um Curso de Letras Inglês a Distância algumas perguntas podem 
ser formuladas, tais como: 

1. Como o fórum deve ser estruturado, a fim de obter os 
melhores resultados em termos da compreensão do 
conteúdo dos alunos? 

2. Como podemos elaborar o fórum para obter a 
participação otimizada de cada aluno na interação com 
o professor e com os demais alunos? 

 

6.1 OBSERVAÇÃO DO DISCURSO SOBRE 
O MOODLE: DIFICULDADES E 
GERENCIAMENTO  
Para análise do discurso (AD), o discurso é efeito de sentidos 
entre interlocutores, neste caso, tem-se um discurso materializado 
no e-mail. E os interlocutores, são sujeitos, sujeitos estes inscritos 
numa dada formação discursiva4

4 Segundo Pêcheux [18] o conceito de formação discursiva 
compreende o lugar de construção dos sentidos, determinando o 
que “pode” e “deve” ser dito, a partir de uma posição numa dada 
conjuntura.  Sendo assim, a uma dada formação discursiva sempre 
obedece a uma dada formação ideológica. 

, um sujeito marcado sócio-
historicamente, em que aquela sofre influências de outros 
discursos e que por fim se inscreve numa formação ideológica. 
Por isso se diz que é um sujeito duplamente afetado, como um 
sujeito que não está na origem do dizer, pois é afetado 
pessoalmente e socialmente.  
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Desta forma, entende-se como sujeito aqui, aquele que participa 
de formação discursiva de Estudante, estudante de EaD. Faz-se 
uma reflexão acerca do discurso, que nos traz sentidos sobre como 
são os AVEAs e o seu uso. No caso do presente artigo, o 
ambiente virtual de ensino aprendizagem é o moodle. Conforme 
propõe Orlandi [16] em 1999 como método se trabalha com a 
denominada de-superficialização da superfície textual a partir do 
levantamento de questões o como se diz, quem o diz, para quem, 
em que circunstâncias, tendo como referência o texto (material de 
linguagem). Neste primeiro momento tem-se acesso às formações 
imaginárias que representam as condições de produção do 
discurso, ou seja, a imagem que se tem sobre o AVEA, a imagem 
que o próprio sujeito, que toma a posição, de estudante faz de si 
mesmo como produtor da linguagem, como organizador de 
discursividades, a imagem que o sujeito-estudante faz do 
referente, neste caso o fórum.  

 

7. REFLEXÕES SOBRE O AMBIENTE : O 
ENVOLVIMENTO DO ALUNO 
A análise do discurso de escola francesa adotada, trouxe 
contribuições significativas para se pensar em questões ligadas à 
linguagem e à interpretação, partindo de uma mudança de padrão, 
não privilegiando o que é sistêmico em si, mas a língua afetada 
pelo que é exterior. Entre o que é exterior e sistêmico estão os 
discursos, objeto de análise da análise do discurso, que são 
materializados em textos, nos quais os “enunciados funcionam 
como possibilidade de acesso a língua na dimensão da 
historicidade” [21]. 

De acordo com Pêcheux o sentido de palavras, expressões, 
formulações não dependem dos sujeitos e de suas vontades, pois o 
dizer é significativo pelo trabalho da língua na história, do que se 
conclui que o dizer do sujeito é insuficiente para compreender o 
que ele quis dizer quando disse algo em determinado momento ou 
situação, pois o já-dito, que sustenta a possibilidade de todo o 
dizer, é fundamental para interpretar/compreender o discurso, é o 
que se entende quando o aluno diz que “quando sintetizei 
‘acompanhamento do moodle’ na sequência discursiva (SD) 1, 
pois o sujeito que fala pressupõe que o leitor saiba que isso 
envolve a EaD.  

(SD1) (...) Quando sintetizei “acompanhamento do moodle", 
significa ler e baixar planos de ensino, textos como os dos fóruns, 
compilação das dicas sobre trabalhos, calendários das atividades, 
etc. Como fico conectado(a) por horas, não detalhei porque a 
agenda ficaria enorme. (extraído do e-mail encaminhado ao 
tutor(a). 

Interpretação aqui envolve história. A interpretação, nessa 
perspectiva, não é mero gesto de decodificação, de apreensão do 
sentido. A interpretação se faz entre a memória institucional – o 
que tem a ver com o trabalho social da interpretação em que se 
distingue quem tem e quem não tem direito a ela, (é um aluno (a) 
do curso de educação a distância que presencia diariamente os 
problemas com o sistema), e os efeitos de memória (o 
interdiscurso). 

Quando se fala em nível de análise intradiscursivo diz-se respeito 
à consideração das sequências lingüístico-discursivas, 
efetivamente formuladas no fio do dizer, enquanto o nível 
interdiscursivo remete à dimensão não-linear do dizer, às 
memórias implícitas que atravessam verticalmente todo o 
discurso.  

Para trabalhar na confluência dos eixos de análise dos quais fala 
Pêcheux [19], o intradiscurso (formulação/textualização) e o (ii) 
interdiscurso (constituição dos sentidos), pode-se observar nas 

SDs 2 e 3 o momento em que o sujeito discursivo reclama das 
alterações frequentes no AVEA, assim como em “baixar o que é 
possível”,  pois aqui são constituídos sentidos que não estão no 
eixo da formulação, precisa-se partir do eixo da memória do dizer 
e recuperar os sentidos ligados a o que é estudar na modalidade 
EaD, pois esta modalidade exige um perfil de aluno especifico, 
envolve o controle volitivo do processo de aprendizagem por 
parte do aluno [17], cabe  ressaltar que o conteúdo deve ser 
trabalhado com o uso de hipertexto que permite maior interação e 
autonomia. 

(SD 2) (...) E internet é assim, não linear; navegamos prá lá e prá 
cá. Entro no site do curso, (...) volto ao moodle. Vou de item em 
item, observando as frequentes alterações, com receio de perder 
as datas e não poder me acertar no trabalho (40h/aula que não 
posso largar sem mais nem menos).  Grifo nosso.  

(SD 3) Interrompemos a navegação por uma nova mensagem, 
anotar uma idéia que surge, uma ligação...Tenho a preocupação 
de baixar o que é possível, e duas vezes (meu notebook e o pc), 
para quando ocorrer novamente 

Falar sobre escrita, leitura, autoria, na análise do discurso implica 
em falar sobre as formações imaginárias, as quais estão ligadas às 
formações ideológicas

de o moodle ficar indisponível. 

Além de sentidos recuperados sobre o perfil do aluno, também se 
percebe sentidos ligados à ferramenta, quando se fala da 
preocupação em baixar o que é possível, pois o moodle poderá 
ficar indisponível, as conexões por meio de mídia educacional 
podem oferecer surpresas devido ao suporte técnico. Palloff e 
Pratt [17], comentam que a atenção é imprescindível aos 
participantes, que precisam da oportunidade e espaço de 
manifestar e discutir os “medos e as inseguranças, assim como as 
surpresas e os aspectos positivos em tal ambiente”. Ressalta-se 
que os princípios da autonomia e da organização tão necessários 
em EAD são conseguidos pelo planejamento de rotinas de estudo, 
criadas e sedimentadas pelo uso e acompanhamento do aluno no 
AVEA, além de dispor de conteúdos, técnicas, hábitos, valores e 
atitudes necessárias para um estudo bem sucedido em EAD. 

7.1 O GERENCIAMENTO DO AMBIENTE 
COM O USO ADEQUADO DAS 
FERRAMENTAS  

5

 O texto no formato on-line possui peculiaridades e 
características específicas que divergem do texto impresso, 
principalmente no que tange a forma e conteúdo. Salgado [22] em 
2002, aponta que os meios visuais diferem-se no texto on-line. 

 e que a relação do sujeito se dá pelo viés 
da linguagem. Entender as formações imaginárias permite 
entendê-las como mecanismos de funcionamento discursivo, e que 
não se referem a sujeitos físicos ou lugares exatamente, são 
imagens que resultam das suas projeções: 

(SD4) (...) Quando estou logado(a), o calendário da disciplina x, 
não mostra nenhuma atividade para 28/08. E há duas coisas 
previstas, conforme mensagens que chegaram há pouco. Então já 
não confio no calendário, o que é uma pena. 

Entende-se que a imagem que o autor faz do ambiente de ensino é 
de algo sem precisão, efêmero: 

(SD5) Aproveitando, comento a vc o seguinte, para evitar 
equívocos. O plano de ensino do prof. poderia estar em PDF, 
como os outros. Para que nada saia do lugar, quando baixamos. 

5 De acordo com Brandão [6] em 1991 “cada formação ideológica 
constitui um conjunto complexo de atitudes e de representações 
que não são nem ‘ individuais’ nem ‘universais’, mas se 
relacionam mais ou menos diretamente a posições de classe em 
conflito  umas em relação às outras.”. 279



Segundo a autora, as imagens e os movimentos no formato on-line 
favorecem a visualização de processos e sequências, os aspectos 
afetivos e pessoais, já que no texto impresso a utilização de 
símbolos não verbais é restrito e a imagem exerce um papel 
complementar ao texto.  Pelo fato de esta modalidade trabalhar 
em um meio que é baseado em textos, e não tendo na maioria das 
vezes, estímulos sonoros e visuais, os participantes se concentram 
no significado da mensagem transmitida, por isso a articulação e o 
manuseio adequado dos textos são imprescindíveis na organização 
do ambiente: 

(SD 6) Olha, sou da área de comunicação e posso afirmar 
com certeza, que o portal deveria ter uma edição no 
sentido de despoluí-lo. Como na ciência, a elegância é 
uma meta a perseguir. Não há ser humano com vida 
normal que consiga ler tudo que está sendo postado. E 
depois, ao procurar novamente alguma mensagem que nos 
interessou, tem que passar um tempão rolando tela, 
entrando e saindo... As novas mensagens estão lá em 
baixo. Se observo algo, é no sentido positivo. Acredito em 
ensino público e EAD.  

Sobre a identidade visual, apresentação física e formatação 
entende-se a importância da ergonomia homem-computador e 
interface para uma boa interação e, conseqüentemente, uma maior 
aprendizagem. Adequar a interface ao usuário através da 
utilização de conceitos familiares ao menos pode reduzir 
caminhos e, neste sentido o design pode contribuir 
significativamente com as outras disciplinas envolvidas no 
processo de interação Homem-Computador. Interfaces gráficas, 
segundo Bonsiepe [5] em 1997, são construídas com elementos 
visuais como ícones e menus, estáticos ou animados.  Estes 
elementos devem funcionar como um facilitador da comunicação 
e da aprendizagem, mas se utilizados de maneira inapropriada 
podem criar barreiras e dificultar a interação entre o usuário e a 
interface. 

SD7) No moodle, no mínimo a segregação entre pólos deveria ser 
bem efetiva, para que o aluno se localize logo no andamento das 
coisas do seu pólo. Quando o aluno quiser "passear" e sentir a 
vida dos demais pólos, ele entraria lá no devido lugar. Há uma 
profusão de mensagens absolutamente desnecessárias. O social 
deveria ficar lá para os blogs, 

(SD8) (...) Bom, é para contribuir. (...) 

pelo que pude observar dos 
conteúdos. Ou o que se espera dos blogs? Algo mais científico, 
profissional? Eu não postei nada porque não sei que tipo de blog 
é esperado. E ao contrário da orientação dada em um item, 
acredito que só devemos postar quando a contribuição tiver valor 
(o velho Grice). Imagine um fórum com 4 tópicos e 50 alunos 
postando. A "edição" do bom senso é salutar. Ser observador não 
é atitude preguiçosa ou passiva. Imagine reler tudo aquilo. 

Aqui o autor fala de si, na posição de quem estudou comunicação 
e tem direito de falar sobre a edição do “portal”, neste sentido tem 
a visão de que gerenciar é possível. Palloff e Pratt [17] lembram 
dos papéis da aprendizagem eletrônica, e neste caso, o necessário 
é um facilitador, que tem as funções de “organizador, de 
animador, comunicador de informações”, no processo e na 
organização das tarefas, isso poderia ser resolvido por grupos ou 
mesmo pela tutoria e o professor da disciplina que tem acesso 
total ao portal. 

 

A respeito do fórum, Moore & Kearsley [14], Aretio [2] e Laaser 
[11] ressaltam alguns critérios para a sua boa condução: 

1. Controle do número de mensagens: Definir o 
que é um número aceitável de contribuições, não a fim 
de ser limitado e exigir um número arbitrário, mas de tal 

modo que os alunos saberão o que é desempenho 
aceitável. 
2. Controle da extensão das mensagens: Manter 
cada mensagem relacionada a uma idéia ou a um único 
tema. Para os alunos de Pós-graduação, o máximo pode 
ser 200 palavras, porém para alguns cursos isso seria 
excessivo. 
3. Envio de resumos nas mensagens: Isso ajuda a 
minimizar o risco de fragmentação e um meio para 
redirecionar a discussão e mantê-lo dentro do limite. 
4. Criar tópico que explique procedimentos para 
o uso pela internet: Veicule avisos para manter os 
alunos atualizados. 

O funcionamento do imaginário remete à realidade, à alusão 
constitutiva do sujeito de pertencimento a uma formação 
discursiva (FD), pois o sujeito discursivo se coloca na formação 
discursiva de estudante de EaD, para dizer que “Ser observador 
não é atitude preguiçosa ou passiva, Imagine reler tudo aquilo.” 
De acordo com Pêcheux  [19] em 1998, o sentido se constitui em 
cada (FD) “pelas posições ideológicas que estão em jogo no 
processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões ou 
proposições são (re) produzidas. 

Com a participação de um Design instrucional (DI), que planeja e 
discute o desenvolvimento dos cursos on-line seria possível 
encontrar a solução para estes problemas, pois o DI é quem 
planeja o curso EaD pela web em conjunto com uma equipe 
multidisciplinar, poi como falamos anteriormente, ele vai atuar 
nas áreas de percepção visual e cognição para codificar as 
informações, permitindo assim, uma maior aprendizagem e 
interação. 

Palloff e Pratt  [17] em 2002, citando Conrad e Crowell em 1997, 
apresentam alguns passos para se ter controle da situação, e 
ressaltam que é importante a resposta do professor aos problemas 
e ela deve consistir em “técnicas de gerenciamento de curso, tais 
como boa organização do site e apresentação do material em 
etapas acessíveis, juntamente com a sensibilidade aos sinais que 
os estudantes podem dar de que não estejam acompanhando o que 
se ensina”.  

8. CONCLUSÃO  
Este artigo buscou analisar o processo de gerenciamento de uma 
ferramenta assíncrona no ambiente virtual de ensino 
aprendizagem como opção midiatizada de educação a distância 
que proporciona ações interativas na construção colaborativa do 
conhecimento.   

Neste sentido, constatou-se que gerenciar a rotina que envolve os 
processos de ensino-aprendizagem no AVEA é tarefa complexa 
que exige uma série de eventos e de princípios como de 
autonomia, interação e organização.  

Através da análise de discurso de uma ferramenta de comunicação 
assíncrona foi possível averiguar os mecanismos de interação, 
autonomia e organização características no processo de ensino nos 
AVEAS. Neste sentido, foi alcançado pelo viés da Análise do 
discurso, interpretações acerca de onde ocorrem os problemas do 
Ensino a distância. Sendo assim, a Análise discursiva funcionou 
como ferramenta que possibilita a detecção dos erros que 
aconteceram no gerenciamento do ambiente na disciplina X. Por 
meio do discurso de um sujeito que se coloca no lugar discursivo 
de estudante da modalidade para significar o ambiente. 

 Com esse discurso, foi compreendido que a organização do 
ambiente virtual (AVEA) é necessária para melhor adesão e 
compreensão por parte do alunado. E o papel do Design 
instrucional é a solução para os problemas levantados pelo 
discurso do(a) estudante, uma vez que ele vai auxiliar nas áreas de 280



percepção visual e cognição para codificar as informações, 
permitindo assim, melhor aprendizagem e interação 

Da mesma forma, buscou-se avaliar a ergonomia de interface 
como co-responsável pela interação do homem-computador, assim 
como a programação visual tem importância fundamental como 
agente facilitador da aprendizagem. 

As observações e reflexões realizadas até o momento indicam que 
é necessário lembrar que as tecnologias sofrem um constante 
processo de mudança e são estruturadas cada vez mais eficientes 
nos termos de tempo, custo e esforço. LITWIN [12] em 2001 
defende que aprender a trabalhar com estas tecnologias implica, 
aprender as condições de variação do processo de 
aperfeiçoamento da TIC. 
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