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Resumo:

O presente trabalho objetiva-se na abordagem da interação verbal pedagógica, apresentando-se alguns estudos, onde a
ação dialógica da tutoria seja favorável à aprendizagem colaborativa e participativa. A formação de educadores para o
diálogo virtual em serviços de tutoria on line não se pode restringir à capacitação técnica sobre o funcionamento das
interfaces comunicacionais. Essa formação precisa considerar o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos
educadores para as interações verbais que possam promover a aprendizagem significativa. Apresentamos a visão de
pesquisadores como de Silva, (2000); Peters, (2001); Mello,(2003), Giordan, (2006) e Dotta e Giordan, (2006); entre
outros, sobre esse assunto que pode contribuir para melhores práticas de tutoria em atividades educacionais à distância.

PALAVRASCHAVE: Tutoria On Line; Dialogia; Interação Verbal.

RESUMEN:

Este trabajo tiene como objetivo el enfoque pedagógico de la interacción verbal, la presentación de algunos estudios, en los
que la acción dialógica tutorial es favorable a la aprendizaje colaborativa y participativa. La formación de profesores para el
diálogo virtual de el tutor on-line no puede limitarse a la formación técnica sobre el funcionamiento de las interfaces de
comunicación. Esta formación debe tener en cuenta el desarrollo de la capacidad comunicativa de los educadores a las
interacciones verbales que pueden promover la aprendizaje significativa. Esta es la opinión de los investigadores como Silva
(2000), Peters (2001), Mello (2003), Giordan, (2006) y Dotta y Giordan, (2006), entre otros, sobre este tema que puede
contribuir a una mejor practica de la tutoría en las actividades de educación a distancia.

PALABRAS CLAVE: Tutoría online; dialogía; interacción verbal.

1  EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E EaD

Como é defendido por Lévy (1993), foi a língua o mecanismo utilizado pelas comunidades primitivas para a transmissão de
seus conhecimentos e foi também dessa forma que se conseguiu a ampliação da percepção dos fenômenos que ocorriam ao
seu redor e, assim, garantiu-se a sua evolução e sobrevivência. Depois de passados alguns séculos, a linguagem passou a
ter seus sons traduzidos e é a partir daí que nasce a escrita. Com essa inovação, as informações que eram transmitidas se
converteu em algo atemporal, ou seja, aquela tal informação poderia levar conhecimento por tempos e tempos
independentemente da época em fora escrita pela primeira vez, isso desde é claro, que o receptor da mesma soubesse
decodificar os sinais que estavam escritos. A partir daí, o homem começou a adotar essa nova técnica de transmissão de
conhecimento, pois assim, seria mais fácil delinear o seu pensamento, sendo essa a técnica que transformou totalmente s
sua relação o conhecimento.

Pág.1/8



Esses símbolos criados para a elaboração da escrita foram aprimorados, padronizados, o que gerou novas formas de
comunicação. E dessa forma, aos poucos, é que a língua escrita foi se propagando e ofertando o crescimento da cultura dos
povos, a composição da vida social, enfim, o crescimento da própria civilização ( LÉVY, 1993).

O nascimento do microchip, em meados do séc. XX, deu acesso à informatização – o computador, as redes informáticas. O
movimento e a modificação de ideias, de conhecimentos, tornaram-se mais fáceis e mais céleres. São os tempos da
informação, da comunicação, da interatividade. E, nos dias atuais, todos os membros da sociedade tomam parte direta ou
indiretamente nesses avanços, ora operando nesse fazer tecnológico, ora fazendo uso dessa tecnologia. E a educação não
se exclui desse processo.

O mundo coevo busca ajuda na educação no sentido de fazer com que os homens se pautem por meio da tecnologia como
padrões éticos, e com respeito beneficiando a sua evolução e o seu crescimento. A educação, por sua vez, deve
acompanhar a evolução tecnológica e enxergar nela um forte aliado na democratização do saber.

A EaD passar a existir, nesse contexto, como algo que tem as condições exatas de democratizar a busca à educação,
promover a igualdade, aumentar a flexibilidade, beneficiar a autonomia de aprendizagem para a vida e a liberdade no
processo de ensino. Entretanto, há um elemento imprescindível para a realização da EaD com qualidade: a tecnologia
aplicada à educação, não limitando-se as máquinas, mas incluindo o estudo das muitas áreas do saber, entre elas a
sociologia, a comunicação, a linguística e a pedagogia, para a afirmação de uma filosofia de trabalho bem mais definida e
decidida.

Embasados na Associação para Tecnologia e Comunicação Educacionais, podemos conceituar a Tecnologia Educacional
como:

Um processo complexo, integrado, envolvendo pessoas, procedimentos, ideias,
instrumentos e organização para analisar problemas e planejar, implementar,
avaliar e administrar soluções para estes problemas envolvidos em todos os
aspectos da aprendizagem humana (Rezende, 2000).

É necessário que se firmem as concepções a serem utilizadas na elaboração deste empreendimento embasado no estudo
das teorias da comunicação, da aprendizagem, da psicologia social. No entanto, para que seja otimizado o emprego dessa
tecnologia faz-se necessário saber o quê, porque e para que ela serve. Aperfeiçoando-se desse saber, aumenta-se a
capacidade de uso da tecnologia em prol da educação. O protagonista desse processo educacional será sempre o homem e
a tecnologia será o meio de melhoria das condições desse processo. Educação e tecnologia estão conectadas e conversam
entre si.

E isto também se encaixa para a modalidade de EaD que atualmente é entendida como um sistema educacional e
tecnológico de comunicação que troca a interação pessoal/presencial na sala de aula convencional de professor e aluno, por
uma ação esquematizada e unida de vários recursos didáticos, apoiado por uma organização educacional e tutorial que
ofertam a aprendizagem para os alunos; é relevante memorarmos que esta modalidade de educação é idealizada como
uma prática midiatizada que demanda um novo tipo de educador.

O formato do ensino a distância vem sendo muito procurado para preencher as necessidades técnicas e de formação em
um mercado de trabalho cada vez mais competidor e abarcante. Os destaques nesse processo são: a utilização de
tecnologias para mediatização, a metodologia de ensino focada no aluno e a consagração de um processo comunicacional.
Todavia nesse processo há todo um fazer de assessoramento colaborativo. Frente a isto surge o papel fundamental do
tutor, formador e mediador das práticas de diálogos virtuais.

2 – OS PAPéIS DOS ATORES DA EAD

Na EaD alunos são autores do seu próprio desenvolvimento, pois estão inseridos em uma relação interativa de permuta de
conhecimentos no universo de aprendizagem no qual estão inserido. E, uma peça fundamental nesse processo, é o sistema
tutorial que tem por objetivo a mediação da aprendizagem.
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Pallof & Pratt (2002) afirmam que “o tutor é aquele que exerce a função pedagógica, propiciando aos cursistas um
ambiente social estimulador da aprendizagem, utilizando recursos didáticos disponíveis através da mediação tutorial”. Ou
seja, é o tutor quem coordena as atividades do curso, sendo ele o responsável pela comunicação imediata dos cursistas
como também por estimular o senso de comunidade entre os membros da turma desempenhando um papel social.
Conforme Emerenciano, Sousa e Freitas (2006) o tutor de cursos a distância é:

Alguém que sempre apresenta algumas características essenciais: o domínio do
conteúdo científico e ao mesmo tempo a habilidade para estimular a busca pela
resposta do cursista. É imprescindível ainda que o tutor apresente alguns
aspectos fundamentais, como por exemplo, capacidade para desempenhar as
funções, valores, atitudes e disposição para o trabalho.

A formação específica de tutores, através de cursos de capacitação, vem emglobando os fundamentos, a metodologia e a
estrutura acerca do sistema de EaD e, ainda, os procedimentos investigatórios e elaboração de materiais didáticos nas mais
distintas mídias. Esses cursos de capacitação e aprimoramento para esse profissional, no geral, atentam-se em
conhecimentos técnicos sobre o funcionamento de interfaces e no seu papel. Conforme Lima & Rosatelli (2006) há algumas
qualidades essenciais que um tutor deve ter para desempenhar bem seu papel. São elas: A. Possuir atitude crítica e
criativa no desenvolvimento de suas atribuições; B. Desenvolver a capacidade de estimular a resolução de problemas; C.
Possibilitar aos cursistas uma aprendizagem dinâmica; D. Ser capaz de abrir caminhos para a expressão e a comunicação;
E. Fundamentar-se na produção de conhecimentos; F. Apresentar atitude pesquisadora; G. Possuir uma clara concepção de
aprendizagem; H. Estabelecer relações empáticas com seus interlocutores; I. Possuir capacidade de inovação; J. Facilitar a
construção de conhecimentos.

As qualidades listadas acima são também aludidas por outros teóricos. Não obstante, são insatisfatórias apenas essas
competências, faz-se necessário também, que o tutor contraia conhecimentos sobre os processos de interação e
interatividade que colaboram para melhores práticas tutoriais em atividades educacionais a distância. Nesse sentido, a
influência mútua entre tutor-aluno chega a ocupar o lugar central em atividades não presenciais que fitam o ensino e a
aprendizagem, e a prática dessa convivência não convencional requer a consideração de aspectos do discurso textual
corrente em interações virtuais, de seu aproveitamento em atividades educacionais, das características da linguagem
utilizada em comunicação realizada através dos computadores, dos aspectos sociais e tecnológicos que possam interferir
nessa comunicação.

São necessários cursos para tutores trabalharem aspectos de interação e interatividade, além de preparação técnica para a
correta utilização de ferramentas de comunicação a distância ou de ambientes virtuais de aprendizagem, entre outros
elementos: a emergência de novos aspectos da escrita, a criação de novos gêneros discursivos, o conceito de educação
dialógica estabelecido por Freire (1970), a importância do diálogo problematizador para a constituição de significados e a
reflexão e debate sobre a tutoria pela internet, fundado na dialogia (Bakhtin, 1979, 2003) podem fazer a diferença no
processo de aprendizagem.

3 – A PRESENÇA DA INTERATIVIDADE E INTERAÇÃO NA EAD

O processo de diálogo estabelecido entre o aluno e o tutor é uno e difere daquele que é estabelecido nas relações
presenciais e, segundo Silva (2000), esse processo é fundamental para a aprendizagem a distância.

O processo dialógico, de forma geral, é visto como uma divisão de ideias, conhecimento e informações e pela discussão que
gira em volta de temas através interlocutores no processo de comunicação. Esse processo é imprescindível, pois permite a
compartilhamento de conhecimentos e novas construções de saber.

Silva (2000) alude que a palavra “interatividade” nasceu no contexto das críticas aos meios e às tecnologias de
comunicação unidirecionais no início dos anos 70 do século passado. É comum o uso da palavra interatividade como
sinônimo de interação, ou ainda, como um caso específico de interação, a interação digital. A interatividade deve ser vista
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como um continuum, uma variante, e não se ater a apenas uma condição, e a grande parte das comunicações, sejam elas
interpessoais ou não, pode ser mais ou menos interativa. Isso quer dizer que no processo de comunicação, o elemento
feedback dá lugar à interação.

É importante, sabermos fazer a distinção entre interatividade e interação. Rüdiger (2000), ao analisar a cultura cibernética,
enfatiza a distinção entre interatividade técnica e interação social e defende que a interatividade e a interação estão sendo
cada vez mais projetadas pelas novas tecnologias, e a comunicação feita por meio delas torna-se sucedâneos das antigas
formas de interação; contudo como signos novos ou adaptados. Esse autor frisa que a tecnologia não é a responsável pela
criação dos signos, é amas sim, comunicação humana que lhe vai conferindo símbolos e significados.

Interação é uma terminação utilizada nas mais diversificadas ciências sociais. No domínio da Linguística, a partir do
conceito bakhtiniano (1979) de língua como atividade social, onde o enfoque de interesse não é o enunciado, mas a
enunciação, a “interação verbal constitui a realidade fundamental da língua”. A língua é para Bakhtin um fato social,
nascido da necessidade de interação. Segundo afirma o autor, a construção de sentido se dá pelo dialogismo. O dialogismo
pode ser ressaltado no fato de que um enunciado sempre se relaciona com enunciados anteriormente produzidos, num
processo initerruptamente dialógico. Todo discurso é fundado ou penetrado pelo discurso do outro, que não essencialmente
condiz, podendo ser discursos contrários e conflitantes. A apropriação do discurso do outro se torna visível quando o sujeito
recria, reinterpreta, reconstrói a ideia alheia, para torná-la própria e significativa. Preponderar pela interação e pela
interatividade na ação pedagógica é uma forma de tornar mínimoa às dificuldades que os alunos encaram na captação dos
conteúdos ou mesmo no processo de ensino e aprendizagem a distância.

4  A INTERAÇÃO E O DIáLOGO VIRTUAL

A partir da percepção de interação verbal deve-se refletir sobre o ensino a distância e levar em consideração os problemas
à procura de soluções. Na modalidade de EaD insurge a problemática teórica e prática da ação interativa entre
professor-aluno e aluno-aluno em aspectos assincrônicos, habitualmente por meio de fórum, correio eletrônico, feitos em
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Nesses ambientes os interlocutores precisam abrir mão de estratégias para
conseguir a interação verbal e ultrapassar as coerções de ordem técnica, espácio-temporal e afetiva, o que os leva a
produzir, na prática do diálogo virtual, novas formas enunciativas (GIORDAN, 2006). Como, por exemplo, saber
transformar em linguagem escrita aquelas as entoações expressadas verbalmente, simuladas, por exemplo, por gestos,
sonoridade, expressão facial, a fim de se conseguir arquitetar os sentidos. Precisam também criar novos signos e novos
gêneros de discurso para aferir sentido global as suas expressões verbais, mesmo em situações não formais do ensino a
distância (Giordan, 2006).

No debate on line pode-se levar à construção de cadeias discursivas. Hoje a Internet vem admitindo a construção de tipos
de redes de relacionamento e de programas que podem ser metodologicamente aplicados ou adaptados ao processo de
EaD.

É mister, no estudo e na aplicação do diálogo virtual, (re)pensar não só os enunciados nas interações professor-aluno, mas,
também, as interações professor-aluno-signos, os gêneros discursivos que constituem essas interações (Dotta e Giordan,
2006) e a interação interlocutores-ferramentas de comunicação. Ou seja, tudo tem que ser ajuizado no espaço da interação
virtual.

Alguns estudos (Peters, 2001, Silva, 2000) recomendam que a postura do tutor na EaD deve ser ficada no trabalho em
parceria com o aluno. Essa postura volta-se para a lógica da comunicação, em um ambiente de interatividade
fundamentada na vivência coletiva e na expressão e recriação da cultura, no qual o professor cuida da socialização,
ofertando e gerando a comunicação entendida como participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e na
permutabilidade-potencialidade (Silva, 2000).

Silva resume esse processo de comunicação interativa da seguinte forma: a) o emissor pressupõe a
participação-intervenção do receptor, considerando que participar é modificar, interferir na mensagem; b) 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; c) o emissor disponibiliza
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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 e significações.

Nesse processo o tutor coloca-se como agenciador da comunicação, precisa apropriar-se de um discurso que dê prioridade
às interações professor-aluno e aluno-aluno. Isso é o processo de apoderar-se da linguagem em cargo dessa comunicação
a distância.

Outro fator de grande importância e que deve ser levado em consideração é a linguagem que tem sido desenvolvida em
câmbios comunicativos pela Internet. Essa é uma das maiores dificuldades encontradas no processo dialógico em EaD: a
utilização da linguagem para a comunicação a distância como forma de acercar os interlocutores e decorrer numa
aprendizagem que leve o aluno a elaboração do seu próprio conhecimento. Vimos no primeiro momento desse texto que o
uso da linguagem, a apropriação de sistemas simbólicos resultou no desenvolvimento humano.

Como realizar uma interação mais forte por meio da palavra escrita e ainda por meio de um computador A palavra escrita
exige dupla abstração: do aspecto sonoro da linguagem, requerendo uma simbolização dos símbolos sonoros, e do
interlocutor, que é imaginário ou idealizado. A linguagem escrita deve ganhar novos elementos. Em seus estudos sobre
interação verbal, Bakhtin (1979, 2003) expõe que a comunicação verbal é sempre acompanhada por atos sociais de caráter
não verbal como gestos e expressões faciais. Na comunicação a distância, o processo de comunicação precisa ganhar novos
símbolos que possam representar o elemento expressivo, a entonação, dos enunciados entre os interlocutores, dando conta
de representar o sentido pleno daquilo que está sendo comunicado como comentários que incentive a interação verbal.

É necessário que o tutor rompa a preponderância da transmissão e transforme-se em articulador de problemas, instigador
de interrogações, supervisor de equipes de trabalho, sistematizador de experiências, e memória viva de uma educação que,
em lugar de enraizar-se ao passado, valoriza e possibilita o diálogo entre culturas e gerações (Martín-Barbero, 2003).
Dessa forma, o tutor passa a ocupar o lugar de agenciador de uma comunicação baseada na interatividade.

CONSIDERAÇõES FINAIS

A partir dos pressupostos teóricos abordados, demonstra-se que o tutor, de EAD, necessita trabalhar com o intuito de
promover condições que possibilitem a participação ativa e crítica dos alunos na construção do conhecimento e isso
somente é possível por meio de um processo dialógico, que vai além da troca de palavras entre os interlocutores. Os
tutores precisam considerar as possibilidades de interação que levem a um contínuo, resultando na compreensão e na
participação ativa. Em outras palavras, podemos dizer que nossa base teórica sugere que a educação dialógica pressupõe
um domínio comunicativo que leve os tutores e alunos a buscarem, juntos, por meio da interação verbal, a compreensão, e
construção de redes interativas orientadas para o diálogo, considerando as variações na linguagem e as características
discursivas de cada gênero.

Os tutores devem ser preparados para estabelecer fluxos de diálogos que incitem a problematização de perguntas nos
alunos e os motivassem a retornar ao serviço. Nesse sentido, as interações entre tutor-aluno ocupam lugar central em
atividades não-presenciais que objetivam a aprendizagem, e a prática dessas interações precisa considerar aspectos do
discurso textual corrente, de sua aplicação em atividades educacionais, das características da linguagem utilizada em
comunicação mediada por computadores, dos aspectos sociais e tecnológicos que possam interferir nessa comunicação.

Portanto, devemse realizar cursos para tutores que trabalham aspectos de
interação e interatividade, o conceito de educação dialógica e a importância do
diálogo problematizador para a construção de significados e reflexão e debate
sobre o processo de tutoria pela internet, fundado na dialogia, além de uma
preparação técnica para uso de ferramentas de comunicação à distância ou de
ambientes virtuais de aprendizagem, com o uso de elementos como: signos
incomuns à linguagem escrita tradicional, novos gêneros discursivos que podem
imprimir diferenças no processo de ensino e aprendizagem.
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