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RESUMO  

O estado da arte sobre EaD, embora advogue pela concepção dialógica de 
linguagem, está entretanto  inscrito na dinâmica do esquema comunicacional 
emissor/receptor, incompatível com a dialogicidade. Para superar a 
incompatibilidade entre a linguagem como comunicação e o dialogismo 
condicionante da EaD, nossa proposta é oferecer uma perspectiva renovadora 
para a questão, sob um enquadramento sociolinguístico-interacional, tendo por 
base os cenários de uso da linguagem (CLARCK, 1996), os quais se 
configuram a partir da linguagem entendida como posta a serviço de ações 
coordenadas.  

PALAVRAS-CHAVE   

Dialogismo em EaD, uso da linguagem, cenários mediados. 

 

ABSTRAC 

The state of the art on distance education, while advocating the dialogical 
conception of language, is now enrolled in adynamic schema communication 
transmitter / receiver incompatible with the dialogical. To overcome the 
mismatch between language as communication and dialogue constraint of 
distance, our proposal is to offer a refreshing perspective to the issue under 
one-interactional sociolinguistic framework, based on scenarios of language use 
(CLARCK, 1996), which configure themselves from the language understood as 
placed at the service of coordinated action. 
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1 INTRODUÇÃO 

A história recente da análise e descrição acadêmicas focalizadas na Educação 

a Distância – EaD tem promovido a necessária articulação entre saberes.  As 

condições em que se estabelecem as relações educativas mediadas pela 

tecnologia são o eixo das discussões, pois, em função da mediação 

tecnológica, as relações pedagógicas implicam em parte no abandono e em 

parte na renovação dos paradigmas pelos quais se tem produzido 

conhecimento sobre o campo da educação. 

Nesta articulação entre saberes multidisciplinares, entretanto, o campo 

especializado em EaD ignora com alguma solenidade a superação do 

paradigma comunicativo relativo à linguagem, vista ainda como comunicação. 

Tal paradigma, entretanto, está há muito superado pelos estudos da linguagem 

promovidos pela linguística sociointeracional, em especial nos estudos sobre o 

uso concreto da linguagem em contextos sociais interacionais.  

Mas ainda que esteja superado no campo especializado, não especialistas de 

diferentes campos que se debruçam sobre a EaD continuam a amparar suas 

lógicas relativas à linguagem no paradigma comunicativo, sob um constructo 

que, além de estar superado no campo especializado, é gravemente 

incompatível com a condição dialógica da  educação a distância. 

Assim, com esse trabalho, partimos do pressuposto que o estado da arte sobre 

EaD, embora advogue pela concepção dialógica de linguagem, está entretanto  

inscrito na dinâmica do esquema comunicacional emissor/receptor, 

incompatível com a dialogicidade.   

Para superar a incompatibilidade entre a linguagem como comunicação e o 

dialogismo condicionante da EaD, nossa proposta é oferecer uma perspectiva 

renovadora para a questão, sob um enquadramento sociolingüístico-

interacional, tendo por base os cenários de uso da linguagem (CLARCK, 1996), 

os quais se configuram a partir da linguagem entendida como posta a serviço 

de ações coordenadas2.  

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
3 

 

2 A LINGUAGEM COMO AÇÃO 

“A linguagem é usada para se fazer coisas”. Essa é a primeira frase de “Using 

Language”, do psicolinguista Herbert Clarck (1996). Tal enunciado, abrindo o 

capítulo inicial de uma obra, nos coloca de antemão a proeminência do 

fundamento: ter a linguagem como um dispositivo para a ação marca uma 

fronteira importante nos estudos da linguagem que, sob a herança cibernética, 

enquadram os usos lingüísticos a partir de uma concepção comunicacional. 

No parágrafo seguinte, o autor demarca ainda mais a fronteira conceitual: “o 

uso da linguagem é realmente uma forma de ação conjunta”, definindo-a como 

“aquela levada a cabo por um grupo de pessoas agindo em coordenação com 

a outra” (p. 49)3. Isso nos obriga a um deslocamento do enquadre tradicional 

da linguagem, definida como o código utilizado para comunicar algo a alguém, 

dinâmica esquematizada no eixo emissor/receptor – meio/mensagem. 

Explicitar e dar materialidade a esse deslocamento pode ser necessário, tendo 

em vista o quanto enraizado está em nós o entendimento de o que a linguagem 

seja. Como exemplo, Clark propõe pensarmos em Fred Astaire e Ginger 

Rogers dançando num salão, onde cada um se move de um jeito especial. No 

entanto, nos adverte o autor, “a dança é diferente da soma das suas ações 

individuais. Imagine-os dançando os mesmos passos em salas separadas ou 

em momentos diferentes” (p. 49), ações que embora possam ser vistas como 

passos individuais de dança, não estão em coordenação conjunta, pois o que 

promove a ação conjunta a que chamamos dança são os passos individuais do 

casal, postos em coordenação.  

Fazer coisas com a linguagem é, da mesma 
maneira, diferente da soma de um falante falando 
e um ouvinte ouvindo. Trata-se da ação conjunta 
que emerge quando falantes e ouvintes – ou 
escritores e leitores – desempenham suas ações 
individuais em coordenação, como um conjunto. 
(CLARK, 1996, p. 49) 
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Tal entendimento pressupõe um outro: o de que precisamos considerar o uso 

da linguagem como sendo “ações conjuntas construídas sobre ações 

individuais”, cujo funcionamento é explicado com base nos cenários de uso da 

linguagem. Descrever como as “pessoas [e não emissores e receptores] 

desempenham papéis nesses cenários e a maneira como as ações conjuntas 

emergem das ações individuais” (p. 50) é nosso objetivo nas próximas seções, 

onde priorizaremos os cenários mediados.  

Típicos da ambiência em EaD, para a qual se advoga o dialogismo e a 

hipertextualidade, os cenários mediados propostos por Clark evocam a 

complexidade das situações de aprendizagem mediadoras da EaD, tendo em 

vista em especial os dispositivos dos ambientes virtuais de aprendizagem em 

atividades de interação e o material de aprendizagem impresso. 

 

3 CENÁRIOS DO USO DA LINGUAGEM  

Clark (1996, p. 50) define cenário como a combinação entre cena e meio: “a 

cena é onde acontece o uso da linguagem. O meio diz respeito a se o uso da 

linguagem é falado ou sinalizado ou gestual, ou escrito, ou impresso ou 

híbrido”, dividindo os meios “simplesmente entre formas faladas e formas 

escritas”. 

 

3.1 Cenários do uso da linguagem  

Segundo Clark, o cenário falado mais básico é a “conversa, seja face a face ou 

ao telefone”. Caracterizada pela “livre troca de turnos entre os participantes”, a 

conversa promove ações, como fazer fofoca, fazer negócios ou mesmo discutir 

assuntos científicos, e neste cenário, a livre alternância dos turnos de fala 

caracteriza os cenários pessoais. Ao contrário, nos cenários não pessoais do 

uso da linguagem (doravante UL), uma pessoa fala com a expectativa 

socialmente constituída e mutuamente compartilhada de que há pouca ou 

nenhuma possibilidade de vir a ser interrompida ou de que haja uma livre troca 

de turnos entre ela e as demais pessoas da platéia. 
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Já os cenários mediados4 do uso da linguagem caracterizam-se pelo fato de 

haver intermediários entre a pessoa que está expressando suas intenções e a 

pessoa a quem as intenções estão direcionadas. Intermediários podem ser 

tanto pessoas atuando na mediação – por exemplo, uma secretária registrando 

uma carta ditada pelo diretor de uma empresa a um outro diretor de outra 

empresa – como recursos tecnológicos e suportes para o uso da linguagem: 

gravadores para a fala e o papel ou a tela do computador para a escrita. 

Mas, como nos antecipa Clark, “para cada nova tecnologia que surge, (...) as 

pessoas desenvolvem novos cenários. Não havendo fim para o surgimento de 

novas tecnologias, tampouco há fim para os meios que podem ser criados”, 

propondo que o interesse descritivo da dinâmica do uso da linguagem deva se 

“concentrar nos princípios mediante os quais essas novas formas vão sendo 

criadas” (1996, p.53). Em outras palavras, a descrição mais adequada desses 

outros usos da linguagem deve ter por princípio as formas pelas quais são 

derivados do cenário básico, ou seja, a conversa face a face. 

 

3.2  Cenário básico do uso da linguagem  

O que define o fato de um cenário de UL ser básico é que ele deve ser 

“universal às sociedades humanas” (CLARK, 1996, p. 54). Assim, dizer que a 

conversa face a face é o cenário básico por excelência significa não podermos 

perder de vista que quanto mais especializados forem os usos da linguagem 

em cenários não básicos, mais especializados serão os procedimentos 

convergentes para promover as ações conjuntas resultantes do uso da 

linguagem.  

Isso nos permite antecipar o tema do qual nos ocuparemos na seção 4 deste 

artigo, tendo em vista a alta especialização necessária para o uso da 

linguagem em ambiência de EaD, uma vez que estão ausentes ou 

significativamente modificados os elementos que, conforme quadro abaixo, 

caracterizam a conversa face a face.  
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Elemento Comentário relativo aos participantes 
1 Co-presença compartilham o mesmo ambiente físico 
2 Visibilidade podem se ver um ao outro 
3 Audibilidade podem se ouvir um ao outro 
4 Instantaneidade percebem as ações um do outro sem atraso significativo 
5 Evanescência o meio desaparece rapidamente 
6 Ausência de registro  ações dos participantes não deixam registros  ou artefatos 
7 Simultaneidade produzem e recebem imediata e simultaneamente 
8 Extemporaneidade formulam e executam ações em tempo real 
9 Autodeterminação determinam quais ações promover e quando 
10 Autoexpressão executam ações sendo eles próprios 
Fonte: Clark (1996, p. 55) 

 

3.3 Cenários: arenas de uso da linguagem  

Clark é taxativo: se quisermos caracterizar o uso da linguagem em todos os 

cenários, é necessário priorizar o cenário básico da conversa face a face. Mas 

deixa claro que os cenários são de interesse “apenas por serem arenas do uso 

da linguagem”, no centro das quais estão os interlocutores, agindo um sobre o 

outro pelo uso da linguagem (1996, p. 56). 

Nestas arenas, o êxito das interações entre os interlocutores ao usarem a 

linguagem só poderá ser atestado se a ação for efetivamente executada, o que 

permite dizer que não se trata “somente de que os participantes executam 

ações levando em conta um ao outro, como também de que eles coordenam 

ações um com o outro”, desempenhando ações conjuntas. Tal desempenho, 

entretanto, só é possível se os participantes tiverem uma base comum5, isto é, 

“uma grande massa de conhecimentos, crenças e suposições” compartilhadas 

entre os participantes da ação coordenada (Clark, 1996, p. 56).  Por tal razão, 

reitera-se que o cenário do uso da linguagem só se constitui como arena se 

entre os participantes houver a base comum necessária para construir a ação 

conjunta. 
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4 DIALOGISMO EM EAD: HIBRIDISMO DOS CENÁRIOS DE USO DA 

LINGUAGEM   

Mas falar em participação na ação conjunta só importa se o universo for de 

ação, e não de comunicação no sentido de transmitir informações. Tal 

pressuposto, ao ser realocado no âmbito da educação, carrega junto 

necessariamente uma concepção de aprendizagem compatível com a 

concepção de linguagem, por sua vez condicionadora do dialogismo como 

domínio extensivo a todas as práticas pedagógicas em EaD. 

A partir das contribuições de Clark (1996), propomos acima uma atualização do 

quadro apresentado anteriormente, relativo aos elementos que caracterizam a 

conversa face a face como cenário básico do uso da linguagem. 

Ao quadro foram acrescentadas duas colunas à direita dos elementos 

anteriormente apresentados (Clark, 1996, p. 55), de forma a comentá-los em 

dois eixos: 1) ambiência de EaD  mediada pelos dispositivos das interfaces de 

um AVA e 2) ambiência de EaD mediada pelo material de aprendizagem 

impresso (MAI). 
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Elemento/ ações dos parti-
cipantes (CLARK, 1996, p. 55) 

Ambiência de EaD  mediada por 
dispositivos de interfaces de um AVA 

Ambiência de EaD mediada 
pelo MAI (*)  

1 Co-presença 
 compartilham o mesmo ambiente 
físico 

Não compartilham Não compartilham 

2 Visibilidade 
podem se ver um ao outro 

No caso de dispositivos em AVAs, essa 
possibilidade é unilateral, ou seja, só o 
aluno pode ver o professor ao assisti-lo em 
um vídeo.(**) 

Não possível 

3 Audibilidade 
podem se ouvir um ao outro 

Idem a 2, embora só seja possível pela 
mediação tecnológica 

Não possível 

4 Instantaneidade  
percebem as ações um do outro 
sem atraso significativo 

Depende de falar ou escrever nas 
interações (as)síncronas. Além disso, na 
interação síncrona, há um hiato de tempo 
decorrido entre a postagem e a resposta 
interacional do outro participante da ação, 
mediada pelo suporte do AVA/chat.  

Não possível 

5 Evanescência 
o meio desaparece rapidamente 

 Depende de  falar ou escrever nas 
interações (as)síncronas 

O meio, considerado como o 
suporte da escrita, é estável 

e invariável. 
6 Ausência de registro ações 
dos participantes não deixam 
registros  ou artefatos 

Depende de falar ou escrever nas 
interações (as)síncronas 

Registros e artefatos do uso 
da linguagem são 

constitutivos da ação 
7 Simultaneidade produzem e 
recebem imediata e 
simultaneamente 

Depende de falar ou escrever nas 
interações (as)síncronas 

Produção de texto e leitura 
não são simultâneas 

8 Extemporaneidade 
formulam e executam ações em 
tempo real 

Depende de falar ou escrever nas 
interações (as)síncronas 

Não possível 

9 Autodeterminação 
determinam quais ações 
promover e quando 

Depende de falar ou escrever nas 
interações (as)síncronas 

Quais ações e quando estão 
mutuamente pré-

determinadas a ambos 
participantes 

10 Autoexpressão 
executam ações sendo eles 
próprios 

Depende de falar ou escrever nas 
interações (as)síncronas, mas tal 
possibilidade está sobretudo vinculada ao 
fato de os papéis dos participantes  não 
serem mutuamente alternáveis. 

Papéis de autor e leitor não 
são mutuamente 
intercambiáveis 

   (*) MAI - material de aprendizagem impresso    
  (**) No caso de teleconferências, tal possibilidade é mútua só quando é aberto o canal para o outro participante. 
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No quadro acima, as características numeradas de 1 a 4 referem-se ao 

imediatismo  do cenário básico de uso da linguagem: na conversa face a face, 

“os participantes podem se ver e se ouvir um ao outro e também ao que lhes 

cerca, sem interferências” (CLARK, 1996, p. 55). Na ambiência de EaD, na 

qual se tem como pressuposto condicional uma concepção de linguagem que 

seja dialógica, estão inviabilizados os elementos mais importantes na 

configuração da conversa: co-presença, compartilhamento mútuo de tempo e 

espaço, possibilidade de alternância livre de turnos de fala em interação. 

Logicamente, tal inviabilização é categórica no que se refere ao material 

impresso de aprendizagem, e variável dependendo da dinâmica mediada pelos 

dispositivos do AVA, a depender ainda se a interação é escrita ou falada.  

As características 5 a 7 se referem ao meio, dependendo se a forma do uso da 

linguagem for falada ou escrita; “a fala, os gestos e o direcionamento do olhar 

são evanescentes, mas a escrita não é, e isso tem efeitos de grande extensão 

no decorrer do uso da linguagem” (CLARK, 1996, p. 55). Se isso vale para o 

cenário básico de conversa face a face, ganha dimensões de alta relevância 

quando colocado na perspectiva da EaD, cujos recursos da mediação 

pedagógica e cujos  conteúdos para aprendizado estão inescapavelmente 

submetidos às restrições e ao mesmo tempo à potência dialógica mediadora da 

educação. Ou ainda, como nos diz o autor,  

a capacidade de falar e ouvir simultaneamente dá 
às pessoas estratégias úteis na conversa, como 
interromper, falar em sobreposição à fala dos 
outros, e responder ‘hãrrãh’, sendo que tudo isso 
tem que ser descartado na maioria dos cenários 
escritos (CLARK, 1996, p. 55) 

As características do uso da linguagem em cenário básico evanescência, 

ausência de registro e simultaneidade referentes ao meio ficam ainda menos 

estáveis, no sentido de operar de uma mesma maneira, quando se considera a 

ambiência de EaD mediada pelos dispositivos das interfaces de um AVA, 

ficando portanto mais intrinsecamente dependentes de falar ou escrever nas 

interações (as)síncrona.  
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Mas evanescência, ausência de registro e simultaneidade, analisadas na 

perspectiva da ambiência de EaD mediada pelo material de aprendizagem 

impresso (MAI), operam pela não aplicabilidade, pois a materialidade da escrita 

é estável e não variável, os registros e artefatos do uso da linguagem são 

constitutivos da ação e a produção e a leitura do texto não são simultâneas.  

Além disso, há que se considerar a hipertextualidade esperada para o MAI, 

com a exploração pedagogicamente orientada para a remissão a outros textos, 

que sob uma perspectiva semiótica, podem ser, por exemplo, grafismos e 

música, e não só a remissão intratextual com heterogeneidade polifônica, 

clássica em textos escritos, em especial textos instrucionais de caráter 

científico.  

As características 8 a 10 dizem respeito ao controle: 

quem controla o que acaba sendo feito, e como. Na 
conversa face a face, os participantes têm controle 
total. Eles falam por si próprios, conjuntamente 
determinam quem diz o que e quando, e ainda 
formulam suas locuções à medida que vão 
avançando na conversa (CLARK, 1996, p. 55). 

 

Extemporalidade, autodeterminação e autoexpressão promovem o controle 

mútuo e equilibrado das ações coordenadas instauradas pela conversa face a 

face, mas são altamente dependentes de falar ou escrever nas interações 

(as)síncronas  em AVA e sobretudo determinadas pelo fato de os papéis entre 

os participantes da interação estarem sobredeterminados e previamente 

demarcadas nas funções aluno-tutor-professor. 

Isso fica ainda mais complexo quando se analisa as características 

extemporalidade, autodeterminação e autoexpressão relativamente ao material 

de aprendizagem impresso (MAI): quais ações serão realizadas e quando 

estão mutuamente pré-determinadas e excludentes a ambos participantes – 

leitor não pode ser autor; autor não pode ser leitor. 

A diferença entre as complexidades é que em AVA, embora as dinâmicas 

estejam em condições diferentes daquelas que operam no cenário básico de 

uso da linguagem, ainda há alguma espécie de interação mediada pelos 
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recursos tecnológicos. Em relação ao AMI, entretanto, o fato de os papéis dos 

participantes se definirem pela exclusão mútua condiciona a uma alta 

especialização necessária para o uso da linguagem em ambiência de EaD 

mediada pelo material de aprendizagem impresso. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por mais que se advogue o dialogismo, que em tese deve promover e 

favorecer a participação ativa do estudante em um mesmo plano de relevância 

em relação à participação do professor (MEC/SEED, 2007), vimos que as 

categorias teóricas oferecidas por Clark (1996), analisadas sob a perspectiva 

dos eixos condutores da didática em EaD, evidenciam o equívoco de 

concepções de linguagem que reproduzem a abordagem comunicacional.  

Ao contrário de emissores e receptores recebendo e transmitindo informação, 

temos concretamente pessoas de carne e osso promovendo ações conjuntas 

em interações configuradas pelo uso da linguagem.  

Falar em participação na ação conjunta só importa se o universo for de ação, e 

não de comunicação e/ou transmissão de informações. Tal pressuposto, ao ser 

realocado no âmbito da educação, carrega junto necessariamente uma 

concepção de aprendizagem compatível com a concepção de linguagem, por 

sua vez condicionadora do dialogismo como domínio extensivo a todas as 

práticas pedagógicas em EaD. 

Os cenários do uso da linguagem, complexos, dinâmicos e moventes ao calor 

das inovações tecnológicas, o são ainda mais ao considerá-los na ambiência 

da EaD.  

Assim, para promover o dialogismo como fundamento da EaD, é necessário 

considerar as demandas do uso da linguagem implicado na produção do 

desenho didático das disciplinas de EaD. Nestas, mas também 

imprescindivelmente no projeto pedagógico do curso, se não quisermos gerar 

incompatibilidades irreversíveis entre a concepção de aprendizagem e de 
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linguagem em EaD do projeto pedagógico e a materialidade dos recursos que 

mediam esta modalidade de educação. 

 
Outra questão não discutida aqui, mas que merecerá atenção em estudos 

posteriores é a “base comum” necessária ao desempenho de ações conjuntas 

em cenários de uso da linguagem. Óbvio está que a categoria teórica “base 

comum” é extremamente problemática se considerarmos que em relação, por 

exemplo, às variedades lingüísticas e aos conteúdos referenciais, a “base 

comum” entre professor e aluno em EaD é quase sempre uma utopia. Isso 

torna ainda mais relevante a necessidade de não tomar essa base comum 

como pressuposto; pelo contrário, deverá se construir a base comum 

exatamente nos materiais/recursos mobilizados para o desenho didático 

interativo das disciplinas em EaD.  
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nas seções deste trabalho.  
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5 Ver CONSIDERAÇÕES FINAIS, neste trabalho e Por uma linguística aplicada 
indisciplinar MOITA LOPES, L. P. (org.): São Paulo, Parábola Editorial, 2006, em especial “A 
questão da língua legítima na sociedade democrática: um desafio para a linguística aplicada 
contemporânea”, de Inês Signorini (p. 168-90). 
 
 
 
  


