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RESUMO 

 

Esta tese tem como objetivo analisar até que ponto e sob quais circunstâncias a presença da 

terceira parte influencia ou interfere nos chats educacionais virtuais por meio das mudanças de 

footing dos participantes desses chats e da polidez linguística que eles investem em momentos de 

mudança. Para tanto, tomamos como base os estudos de Goffman (1967; 1981), Brown; Levinson 

(1978; 1987), Leech (1983; 2005), e as investigações de Paiva (2004), Paiva; Rodrigues-Junior 

(2008) e Pereira (2009). Para a realização da pesquisa, contamos com a colaboração dos alunos e 

dos professores das disciplinas Sociolinguística, Linguística Textual e Leitura e Produção de 

Textos Acadêmicos, ofertadas no curso de graduação Letras-Português da Universidade Federal 

do Ceará. Cada participante respondeu a um questionário com questões que visaram compreender 

seus hábitos e afinidades com a ferramenta chat educacional virtual. Depois de tabular e cruzar as 

informações presentes nos questionários, e de analisar quinze chats, verificamos que a figura do 

professor conteudista não somente atua como terceira parte ou zona de influência como também 

chega a interferir na mudança de footing dos participantes da interação. O tipo de mudança de 

footing mais significativo é o de formato de produção, no qual foi possível observar que na 

presença da terceira parte tutores e alunos procuram ser mais animadores do que responsáveis ou 

autores. Também na presença da terceira parte, os alunos evitaram inserir frames de longa 

duração. Com relação à mudança de footing por estrutura de participação, a presença da terceira 

parte parece ter condicionado a exclusão momentânea do tutor na interação durante a sua 

presença, que, por sua vez, excluiu alunos, neste mesmo momento interacional. Estes resultados 

demonstram que o movimento interno às interações sociais (footing) realizadas em chats 

educacionais virtuais é bastante sensível à presença de membro hierarquicamente superior, 

podendo inclusive se prolongar na sua ausência. Com esta investigação, concluímos que a 

escolha de determinadas estratégias de polidez como use marcadores de identidade e grupo, 

inclua ouvinte e falante na mesma atividade, nominalize, distancie-se do ator e adicione 

formalidade; distancie-se dos pronomes eu e você auxiliam no estabelecimento e na mudança de 

footings pelos participantes, pois demonstram o nível de engajamento empreendido, sinalizando 

em quais momentos o observador interfere na projeção de suas faces.  

Palavras-chave: Polidez Linguística. Footing. Face. Frame. Terceira Parte. Chat Educacional. 
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ABSTRACT 

 

This research aims at analyzing what extent and under what circumstances the presence of third 

part influences or interferes with the educational virtual chats through changes in participants’ 

footing in these chats and linguistic politeness that they invest in turning points.Our work in this 

dissertation seeks to achieve this relationship which, in our view, seems inseparable for 

understanding social relations. Therefore, as the basis of our studies we take Goffman (1967, 

1981), Brown; Levinson (1987, 1978), Leech (1983, 2005), and more recently, investigations by 

Paiva; Rodrigues-Junior (2008), Paiva (2004) and Pereira (2009). To achieve the research’s aims, 

we had the collaboration of students and teachers from Sociolinguistics, Linguistics and Textual 

Reading and Production of Academic Texts disciplines, offered in the Portuguese Literature 

course at the Federal University of Ceará. The participants answered a questionnaire that aimed 

to understand their habits and affinities with educational virtual chat tools. After crossing and 

tabling the information provided in the questionnaires and analyzing fifteen chats, we found that 

the figure of the content teacher does not only act as a third part or zone of influence, but also 

he/she interferes in some instances to the changing in participants of the interaction’s footing. The 

most significant type of footing change is in the format of production, in which tutors and 

students demonstrate that in the presence of the third part, they seek to be more impeller than 

sponsors or authors. Also, in the presence of the third part, students avoid inserting frames of 

long duration. Regarding the change of footing for participation structure, the presence of the 

third part seems to have conditioned the momentary exclusion of the tutor interaction during its 

presence, which in turn, excluded students, even in this moment of interaction. These results 

demonstrate that the internal motion to social interactions (footing) held in virtual educational 

chats is very sensitive to the presence of higher-ranking member, and it can even extend during 

its absence. With this investigation, we can conclude that the choice of certain politeness 

strategies, such as use group and identity markers, include listener and speaker in the same 

activity, nominalize, hold off yourself from the author and add formality, hold off yourself from 

pronouns such as I and you assist in establishing and changing footings by the participants 

because they demonstrate the level of engagement undertaken, signaling to which moments the 

observer interferes with the projection of their faces. 

Key words: Linguistic Politeness. Footing. Face. Frame. Third Part. Virtual Educational Chat. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema trabalhado nesta tese surgiu de uma lacuna verificada em estudo de Leech 

(1983) acerca do princípio de polidez linguística (PP). O autor, ao definir polidez como um 

princípio paralelo ao princípio de cooperação de Grice (1982), sugere que o locutor de uma 

mensagem pode configurá-la em termos de polidez para seu interlocutor e/ou para uma terceira 

parte ou zona de influência, que pode se fazer presente ou não na interação. Com base nisso, 

passamos a nos perguntar quem seria ou poderia ser essa terceira parte ou zona de influência e 

como poderíamos reconhecer a sua influência na conversação. 

Há cinco anos, a autora desta tese vem lecionando no sistema de educação 

semipresencial da Universidade Aberta do Brasil em parceria com a Universidade Federal do 

Ceará nos cursos de Letras, Química, Física e Matemática em diversos municípios do Estado. Em 

toda sua trajetória, pode-se observar que o uso de chats educacionais como ferramenta de 

interação entre tutores e alunos mostra-se como uma estratégia eficaz de aproximação entre eles, 

permitindo que se conheçam melhor e demonstrem seus conhecimentos e aptidões em discutir os 

temas propostos. 

Trata-se de um jogo interacional, cujos participantes podem projetar suas imagens 

conforme seus interesses e atributos dos papeis sociais institucionalizados dentro do contexto 

educacional. Verifica-se no chat um grande número de estratégias de polidez que visam, acima 

de tudo, mostrar que os membros do processo interativo desejam engajar a si mesmos e aos 

outros de forma cordial, tal como predizem as instruções que recebem na preparação para o 

curso. 

Em 2009, a autora desta tese recebeu um e-mail de um coordenador de tutores 

contendo um arquivo anexo com a avaliação de sua performance enquanto tutora, passada a 

surpresa com o e-mail, a autora sentiu-se inquieta com a seguinte questão: se o tutor soubesse que 

está sendo avaliado, analisado, acompanhado em sua trajetória de trabalho, ele passaria a se 

comportar diferente, tentaria demonstrar mais suas habilidades? Se constrangeria? Como ele 

agiria? 

Partindo dessas questões e do conceito de terceira parte de Leech (1983), buscamos 

investigar como a terceira parte influencia a mudança de footing em chat educacional. Assim 

surgiu nosso objetivo geral de pesquisa, o qual se centra em três pilares: o conceito de terceira 

parte ou zona de influência; footing; e polidez linguística. 
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Com base nos estudos desenvolvidos por Brown e Levinson (1978; 1987), Leech 

(1983; 2005), Watts (2004), Locher (2004) e Paiva (2008), observamos que a construção da 

imagem dos participantes de uma interação é uma meta social da polidez linguística pouco 

explorada, principalmente no que se refere à construção desta em ambientes virtuais de interação 

social. Desse modo, buscamos em Goffman (1981) o conceito de footing, que consiste em uma 

projeção ou posição adotada pela pessoa em relação à situação e ao outro presente na interação. O 

autor lembra que em uma interação social, apesar dos papéis pré-estabelecidos, que norteiam o 

enquadre interacional, há grande recorrência de mudança de footing por parte dos interlocutores. 

 Assim, mesmo assumindo papéis institucionalizados como os de professor e aluno, 

os indivíduos se sustentam em estratégias linguísticas que asseguram o movimento da interação. 

Esse movimento conduzido pelos participantes leva a uma construção dinâmica da sua imagem 

determinada ora pelos aspectos da situação comunicativa, ora pelos seus interesses sociais e 

comunicativos.  

Apesar de footing ser um conceito trabalhado pelos linguistas que estudam a 

interação entre professores e alunos em interações face a face (NATHAN, 2004) ou mesmo em 

Ambientes Virtuais de Interação, tais como Paiva; Rodrigues-Junior (2008), nenhum deles ou 

mesmo Brown; Levinson (1987) ou Leech (1983; 2005) se preocuparam em analisar o fenômeno 

da polidez com relação ao estabelecimento e mudanças de footing no decorrer das interações 

sociais.  

Assim, conforme há instauração, manutenção e mudança de footing há também a 

alternância de estratégias de polidez linguísticas que contribuem para a formação da imagem dos 

interlocutores, que, por sua vez, estará mais ou menos distante da imagem esperada que este 

assuma em uma interação. 

Outro aspecto que pode influenciar o desenvolvimento da interação é a presença de 

uma terceira parte ou zona de influência no momento da interação. O conceito de terceira parte 

foi apontado por Leech (1983) como um aspecto interacional que deve ser observado nas ações 

de polidez realizadas pelos interlocutores em contextos públicos, considerando a presença ou 

influência de um ouvinte não ratificado. 

O conceito de terceira parte ou zona de influência parece explicar o comportamento 

linguístico diferenciado de diversas pessoas, quando estas se encontram em lugares públicos, pois 

parecem construir sua imagem com o propósito de impressionar outro ouvinte que pode ou não 
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ser o ouvinte potencial da interação. Esse conceito, apesar de não ter sido explorado por Leech 

(1983), pode proporcionar um viés mais abrangente da investigação da polidez linguística, uma 

vez que grande parte das interações sociais não está isenta de ouvintes ocasionais, como é o caso 

de pesquisadores que acompanham o desenvolvimento das interações sociais que investigam. 

Parece-nos que a terceira parte de Leech (1983) suscita uma re-análise dos conceitos 

de face propostos por Brown; Levinson (1978; 1987), em contextos interacionais, cujo conceito 

de ouvinte é ampliado para não apenas o destinatário formal da mensagem, mas para receptores 

que podem influenciar ou mesmo interferir no desenvolvimento da interação, como aponta 

Leech. Diante dessas considerações, conduzir um estudo de polidez linguística analisando apenas 

os atos de ameaça e estratégias de polidez orientadas às faces do falante e ouvinte não é suficiente 

para explicar o fenômeno da polidez linguística em interações sociais realizadas em lugares 

públicos. Portanto, é preciso contemplar as faces da terceira parte, pois ela pode orientar a 

condução das interações, tornando-as mais ou menos polidas em prol da construção da imagem 

dos participantes e da possível apreciação dessa imagem. 

Essa lacuna também está presente nos estudos de Watts (2004) e Locher (2004), pois 

apesar de estudarem a polidez linguística em lugares públicos de interação, como é o caso dos 

estudos de a presença de uma audiência (categoria de ouvinte que pode assumir o papel de 

terceira parte), esta  pareceu ser um aspecto ilustrativo de interações desta natureza, uma vez que 

os autores não se preocuparam em observar até que ponto esta audiência poderia se definir como 

um ouvinte potencial, ou mesmo como agente orientador da dinâmica interacional, passando a ser 

um fator determinante para a construção da imagem dos interlocutores. 

Dentre os estudos sobre polidez e footing em ambientes virtuais de aprendizagem, 

destacam-se as pesquisas realizadas por Marques (2008), Paiva; Rodrigues-Junior (2008) e 

Pereira (2009). Marques (2008) observou a utilização de estratégias de polidez positiva em fóruns 

educacionais digitais. A autora faz uso dos postulados de Lakoff (1976) e Brown; Levinson 

(1987), para compreender como a polidez pode consistir em um elemento facilitador da 

aprendizagem nesse espaço de interação. Entre os resultados, destaca-se o fato de que o uso de 

marcadores conversacionais polidos, como aqueles que tendem a atenuar um ato de ameaça a 

face ou a manter um “terreno comum” são bastante utilizados pelos interlocutores quando estes 

pretendem evidenciar sua opinião sobre determinado tema estudado. A autora concluiu que 

tutores e estudantes apresentam formas similares de usar a polidez linguística, no entanto é no 
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discurso dos alunos que os modalizadores tornaram-se mais frequentes. 

Para além de uma análise descritiva do fórum enquanto conversação, acreditamos que 

os marcadores identificados pela autora podem insinuar um posicionamento do falante sobre 

aquilo que está sendo dito. Esse posicionamento poderia ter sido observado com mais 

profundidade, caso Marques (2008) se tivesse detido nas características dos papéis sociais 

desempenhados pelos interlocutores, sendo  estes institucionalizados ou não. Desse modo, sua 

pesquisa restringiu-se a aspectos conversacionais e não aprofundou os aspectos sociais, que 

poderiam ter condicionado, em maior ou menor instância, a recorrência de determinados 

marcadores na fala de um ou mais participantes do fórum analisado. 

Com o propósito de avaliar o quesito social, Paiva; Rodrigues-Junior (2008) se 

ampararam no conceito de footing para explicar as diferenças do posicionamento de moderadores 

e estudantes em fóruns educacionais digitais. Os autores identificaram diferentes footings 

adotados pela moderadora, destacam-se, dentre estes,  os footings de animação e avaliação, cada 

qual realizado em momentos distintos da interação. Tais footings são componentes essenciais do 

papel institucional assumido por moderadores e tutores de disciplinas virtuais, uma vez que a eles 

cabe orientar a discussão, promover novos tópicos e avaliar o desenvolvimento da aprendizagem. 

Com base nos trabalhos realizados por Paiva; Rodrigues-Junior (2008), e Paiva 

(2004), Pereira (2009) desenvolveu uma pesquisa sobre footing e preservação de faces em 

interações virtuais realizadas em fóruns educacionais. O autor buscou conhecer como são 

construídos e alinhados os discursos nas situações interacionais entre estudantes, tutores e 

coordenadores de disciplinas ministradas nas áreas de exatas e humanas em um curso 

semipresencial, tal como escolhido para nossa análise.  

Baseado na localização dos turnos de fala dentro gênero estudado, o autor identificou 

doze footings utilizados por alunos e tutores na interação assíncrona promovida pela ferramenta. 

Embora tenha proposto estudar a preservação de faces, o autor faz poucos comentários a respeito 

do tema, detendo-se mais em observar a dinâmica dos “papéis” sociais nos fóruns educacionais. 

Sabe-se, no entanto, que o fórum educacional virtual é um gênero assíncrono, com 

dias de duração, onde é possível que alunos e tutores planejem, editem, apaguem suas 

mensagens, adicionem ou mesmo anexem documentos como elementos de apoio ao seu discurso. 

Devido a esses fatores constituintes, consideramos que este gênero não deve ser analisado como 
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um espaço de interação propício para a espontaneidade, permitida pelo sincronismo de chats 

educacionais. 

Consideramos os chats educacionais virtuais como gêneros mais similares a uma aula 

realizada face a face, uma vez que os participantes devem estar conectados a rede no mesmo 

momento para realizarem a interação, na qual uma vez enviada a mensagem digitada, esta não 

pode ser excluída ou modificada como no fórum. 

Assumindo como pressuposto que o professor conteudista da disciplina é a figura 

imediatamente, e hierarquicamente, superior aos tutores e alunos, sendo naturalmente, pela 

posição que ocupa uma terceira parte ou zona de influência, pretendemos analisar até que ponto e 

sob quais circunstâncias a presença da terceira parte influencia ou interfere nos chats 

educacionais virtuais por meio das mudanças de footing dos participantes desses chats e da 

polidez linguística que eles investem em momentos de mudança. 

Partindo da hipótese de que a presença da terceira parte influencia mais o 

comportamento dos tutores, que o dos alunos, especialmente no que tange a mudança de footing 

por formato de produção e mudança de frame, pois o poder exercido por ela sobre os tutores é 

maior que o exercido sobre os alunos, elaboramos os seguintes problemas e hipóteses: 

1. até que ponto e sob quais circunstâncias, a terceira parte ou zona de influência pode 

interferir na mudança de footing por estrutura de participação de si mesma, alunos e 

tutores? 

- Em chats educacionais virtuais, a mudança de footing por estrutura de participação 

do tutor ocorre mais nos momentos em que a terceira parte está presente, retornando 

ao ponto original, no momento em que ela deixa a sala de bate-papo. Em sua 

presença, o tutor dedica vários turnos de fala investindo em polidez positiva, atuando 

de modo simpático e solidário. 

- Na ausência do tutor da disciplina, a mudança de footing do aluno, por estrutura de 

participação, ocorre mais quando ele se sente coagido a assumir um tom de iniciativa 

com a finalidade de moderar a interação para evitar conflitos, independente da 

presença da terceira parte, pois assim cumpre com o contrato de cooperação 

estabelecido anteriormente e mantém o equilíbrio interacional. 

- A terceira parte sofre mais mudança de footing por estrutura de participação quando, 

em prol da polidez, ela, voluntariamente, assume o papel da primeira pessoa (locutor) 
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ou segunda pessoa (interlocutor oficial) em cumprimentos e despedidas, estratégias 

de polidez ritualísticas, que visam gerar aproximação entre locutor e interlocutores, 

assim como passar uma boa imagem dos participantes durante a interação. 

2. como a presença da terceira parte pode influenciar a uma mudança de footing por 

formato de produção de alunos e tutores? 

-  Quando a terceira parte está presente, os tutores assumem mais footings de autores, 

animadores e responsáveis com a intenção de demonstrar um alto nível de 

engajamento social na medida em que comprometem-se com o uso do “nós” 

inclusivo, dado que a terceira parte seja hierarquicamente superior a eles. 

- Nos momentos em que a terceira parte se faz presente, os alunos evitam assumir 

footings de autores, animadores e responsáveis, preferindo o footing de animador, 

encaixando citações de outros autores para demonstrar que conhecem o assunto que 

discutem e, ao mesmo tempo, evitar que o que dizem possa comprometer suas faces 

na interação.  

3.  Como a terceira parte pode influenciar ou interferir na mudança de footing por 

mudança de frame instaurada por tutores e alunos em chats educacionais virtuais? 

- Quando a terceira parte está presente, os tutores reduzem a quantidade de mudanças 

de footing por mudanças de frame, pois sabem que quanto maior a quantidade de 

frames instaurados no chat educacional virtual, maior é a probabilidade de tornarem a 

interação dispersa e confusa, levando a uma construção negativa da sua imagem, 

enquanto moderador. 

- A terceira parte influencia pouco no processo de introdução e manutenção de frames 

com tempo inferior ou superior a seis minutos instaurados por alunos, pois, ao 

contrário dos tutores, que têm suas capacidades de moderação avaliadas, eles, 

aparentemente, não se importam com a presença do coordenador da disciplina. 

 

Em nossa pesquisa, a identificação dos footings se dará não apenas pela marcação dos 

atos de fala, mas observará se estes possuem elementos de polidez linguística, tal como 

postularam Brown; Levinson (1987) e Leech (1983; 2005). Portanto, o movimento interacional 

construído pelos interlocutores será compreendido em termos de metas sociais e não apenas 

comunicativas, na medida em que os interlocutores constroem e compartilham suas imagens 

sociais. 
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Para verificar se os footings de tutores e alunos sofrem a influência da observação 

participante da figura do pesquisador, colocaremos como variável a presença e ausência ( 

momento  anterior e posterior a sua entrada) da terceira parte (LEECH, 1983), elemento 

desconsiderado por todos os autores citados em suas análises. Verificaremos se os footings, ora 

assumidos sem a sua presença, permanecem ou mudam com a sua presença no chat. Desse modo, 

nossa pesquisa colocará em discussão se o pesquisador, mesmo sob a figura de um membro 

ratificado, pode ou não ser de fato um elemento que interfere na espontaneidade do fato social, e 

caso o seja, demonstrará que o nosso comportamento, especialmente em lugares públicos, é 

manipulado conforme a imagem que pretendemos sustentar na interação. 

Partindo das lacunas das pesquisas citadas, optamos por trabalhar com interações 

realizadas em chats educacionais. Essa escolha deve-se aos seguintes fatores: a) interações 

sociais realizadas em ambientes virtuais de aprendizagem vêm se destacando como um campo 

profícuo para a análise do comportamento linguístico dos interlocutores seja em termos de 

elaboração do conhecimento, seja em termos de estabelecimento das relações identitárias ali 

presentes; b) os chats educacionais constituem-se como espaços de interação social síncrona, 

revelando uma maior espontaneidade na escolha das estratégias e regras pragmáticas de polidez 

linguística se comparado a encontros assíncronos de interação, tais como aqueles proporcionados 

pelos fóruns; c) em chats educacionais, tutores e alunos participam com papéis sociais pré-

definidos, pelos quais são criadas determinadas expectativas comportamentais, que revelam a sua 

imagem social, de certo modo pré-construída pelos programas de inserção e treinamento dos 

interlocutores inscritos em cursos à distância e semipresenciais; d) através da ferramenta 

“histórico” do chat educacional, disponível no AVA a ser analisado, é possível acompanhar a 

interação mesmo depois de ocorrida, podendo-se observar se os comportamentos dos 

interlocutores mudam conforme há a ausência ou a presença do pesquisador na sala. 

Em termos gerais, esta pesquisa contribuirá significativamente para os estudos em 

linguística,  uma vez que, nesta tese, aprofundaremos discussões importantes como o conceito de 

footing e polidez. No que diz respeito ao primeiro conceito, nos deteremos em compreender as 

nuances do capítulo em que Goffman (1981) estuda o footing, mostraremos como o autor indica a 

sua mudança e como este fenômeno linguístico/social pode ser avaliado adequadamente. Em 

nossas considerações finais apontaremos alguns problemas de sua proposta e proporemos uma 

redefinição de algumas de suas categorias para pesquisas futuras. Nesta tese, a polidez linguística 
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e os estudos sobre face ganham um viés mais crítico e atual com os estudos em língua espanhola 

sobre o tema. Um dos elementos de originalidade deste trabalho, não menos importante, é o 

refinamento do conceito de terceira parte ou zona de influência, original de Leech (1983), que 

analisado conforme as categorias propostas por Goffman (1981) e Bell (1984) garantem-lhe um 

estatuto passível de aplicação em pesquisas futuras. Acreditamos que a correlação entre esses três 

conceitos é possível e pode explicar as razões pelas quais os sujeitos “mudam” nas interações 

quando alguém, em especial, se faz presente. 

Desse modo, esta tese está dividida em seis capítulos, sendo um introdutório, dois 

capítulos de fundamentação teórica, um capítulo destinado à metodologia, um destinado à análise 

dos resultados e, por fim, apresentamos as considerações finais.  

Optamos por contextualizar, no segundo capítulo, o conceito terceira parte ou zona de 

influência dentro dos estudos sobre face e polidez linguística, para em seguida adentrarmos a 

discussão sobre o conceito propriamente dito correlacionando-o com as noções de ouvintes 

ratificados e não ratificados de Goffman (1981) e com o modelo de Design de Audiência, 

proposto por Bell (1984).  

O terceiro capítulo retoma os estudos de Goffman, mas agora apresentando uma 

discussão apurada sobre o conceito de footing. No final deste capítulo, propomos uma 

metodologia de análise da mudança de footing adaptada ao nosso corpus de pesquisa.  

Em seguida, iniciamos o capítulo da metodologia de pesquisa, enfatizando os 

aspectos do nosso corpus, discutindo mais especificamente sobre os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem e a ferramenta de interação chat educacional.  

No penúltimo capítulo, demonstramos como a terceira parte pode influenciar a 

mudança de footing por formato de produção, estrutura de participação e mudança de frame de 

tutores e alunos em suas interações em chats educacionais virtuais.  

O último capítulo é composto das considerações finais da pesquisa, no qual também 

podemos encontrar sugestões de investigações na mesma linha de pesquisa com o uso de corpora 

virtuais ou presenciais. 
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2 FACE E POLIDEZ LINGUÍSTICA 

 

2.1 O conceito de face 

 

O ponto de partida para boa parte dos estudos lingüísticos que pretendem 

compreender o fenômeno da polidez linguística teve seu início com a teoria da face ou trabalho 

de face proposta por Goffman (1967). 

Segundo o autor, as pessoas vivem em um mundo de encontros sociais, pelos quais 

tendem a agir de uma determinada forma, ou seja, elas têm o que ele chama de linha, definida 

como “um padrão de atos verbais e não verbais, pelos quais, expressa sua visão da situação e, a 

partir desta, a sua avaliação dos participantes, especialmente dele mesmo” (1967, p. 5).  

De acordo com o Goffman, a face seria uma espécie de ferramenta que funciona para 

a construção e manutenção desses atos verbais e não verbais que são ativados conforme 

mantemos uma linha. Desta forma, o autor conceitua face como um:  

Valor social positivo de uma pessoa que efetivamente afirma sobre si mesma 

pela linha que os outros assumem que ela adotou durante um contato particular. 

Face é a imagem do self delineada em termos de atributos sociais aprovados - 

embora a imagem que os outros possam compartilhar, como quando uma 

pessoa faz uma boa demonstração de sua profissão ou religião, fazendo uma 

boa demonstração de si mesmo.
1
 (GOFFMAN, 1967, p.5) 

 

Sendo assim, Goffman observa que o self é uma construção social e pode ser 

percebida como face, que é a auto-imagem pública que demanda aprovação social. O autor 

considera que todos os membros adultos de uma sociedade têm (e sabem que os outros têm) uma 

face. Sendo assim, a face é um construto social que podemos criar, manter e perder, segundo os 

nossos investimentos com relação a ela.  

A partir dessa constatação, Goffman (1967) afirmou que em toda interação, as 

pessoas procuram realizar um trabalho de faces, sempre em busca de sustentar a imagem que 

pretendem compartilhar socialmente. Trata-se de um trabalho, porque requer dos interlocutores 

algum nível de esforço para prevenir e contornar possíveis ofensas ou ameaças as suas faces. 

                                                 
1
 Esta e todas as traduções desta tese de tese são livres. Texto original: The term face may be defined as the positive 

social value a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a particular contact. 

Face is an image of self delineated in terms of approved social attributes- albeit an image that others may share, as 

when a person makes a good showing for his profession or religion by making a good showing for himself. 

(GOFFMAN, 1967: 5) 
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Para o autor, os atos que ameaçam a face podem estar distribuídos em três categorias 

de atos, a saber: 

1. Ofensas inocentes: o falante pode parecer ter agido inocentemente, sua ofensa parece 

não ter intenção, mas também não constituem um tipo de brincadeira. Contudo, ele 

deveria prever as conseqüências ofensivas. São exemplos: gafes e erros que causam 

algum tipo de constrangimento tanto do falante quanto do ouvinte.  

2. Ofensas maliciosas: nesse caso, a ofensa ao ouvinte pode parecer ter sido feita 

maliciosamente e com o intuito de desaprovação, provocando insultos abertamente, tal 

como uma crítica.  

3. Ofensas incidentais: para o autor, são ofensas incidentais aquelas que surgem de um 

modo não planejado, mas às vezes são geradas antecipadamente pelo produto da ação 

- ação de ofender quando não se quer gerar conseqüências ofensivas, embora não se 

queira machucar.  

Com a finalidade de subverter esses atos ameaçadores de face, as pessoas buscam 

estratégias que lhes possibilitem preservar ou manter suas faces. Goffman (1967) afirma que, em 

nossa sociedade, a capacidade de preservação da face é, muitas vezes, chamada de tato, savoir-

faire, diplomacia, ou habilidade social.  

Isso nos mostra que o fato de lidar com o outro requer do indivíduo um esforço duplo, 

que consiste na preocupação com a própria face e com a face alheia. Se uma pessoa quiser fazer 

uso do repertório dessas práticas de preservação de face, de acordo com o autor, ela precisa ter: 

 

Dois pontos de vista, uma orientação defensiva, salvando sua própria face e a 

orientação de proteção salvando a face dos outros. Algumas práticas serão 

primariamente defensivas, e outras primariamente de proteção, embora, no geral, pode-

se esperar essas duas perspectivas ao mesmo tempo. Na tentativa de salvar a face dos 

outros, a pessoa deve escolher a opção que não a deixará perder sua própria face; ela 

deve considerar a perda de face que sua ação pode gerar para os outros.
2
 (GOFFMAN, 

1967, p. 14). 

 

Trata-se, portanto de um exercício de empatia: o falante estabelece sua conduta a 

partir do que ele pensa ser o mais adequado na interação em questão. Essa decisão está pautada 

                                                 
2
 Texto original: The person will have two points of view- a defensive orientation toward saving his own face and 

protective orientation toward saving other’s face. Some practices will be primarily defensive and others primarily 

protective, although in general, one may expect these two perspectives to be taken at the same time. In trying to save 

the face of others, the person must choose a tack that will not lead to loss of his own; in trying to save his own face, 

he must consider the loss of face that his action may entail for others. (GOFFMAN, 1967:p.14) 
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em seu conhecimento de mundo e nas expectativas que ele supõe que seu interlocutor tenha. 

De acordo com Goffman (1967), cada pessoa, subcultura e sociedade parecem ter seu 

próprio repertório característico das práticas de proteção de face. Sendo assim, as escolhas 

realizadas por um indivíduo de um determinado grupo inserido em uma cultura particular serão 

potencialmente diferentes dos indivíduos de outros grupos. Essas variantes podem mudar também 

segundo a idade e o sexo dos interlocutores. 

O autor relata que o trabalho de face pode ser feito com diferentes propósitos 

comunicativos, mas que deve buscar uma adequação à situação comunicativa e, nesse caso, é 

preciso que exista uma espécie de cooperação no trabalho de face, no qual a pessoa não somente 

defende a sua própria face e protege a face dos outros, mas age de modo a possibilitar com que 

todos se ajudem. 

Baseando-se em Goffman (1967), Brown e Levinson (1978; 1987) constataram que 

essas ofensas, comentadas por Goffman, sinalizariam para algo mais complexo e geral. Segundo 

os autores, o ato ameaçador de face pode ser conceituado como uma verbalização de uma ação, 

idéia, juízo, sentimento sobre algo ou alguém que de alguma forma possa ameaçar, desconsertar, 

pôr o outro ou a si mesmo em uma situação desconfortável. 

Observando desse modo, os autores propuseram que ao invés de apenas uma face, 

que requer a aprovação social, o sujeito possui outra face, que exige a marcação de um espaço 

simbólico, o qual deve ser preservado na interação. Surgem daí os conceitos de face positiva e 

negativa, pelos quais foi elaborado o modelo de polidez linguística de Brown e Levinson (1978; 

1987). 

De acordo com os lingüistas, a face negativa consiste no desejo dos interlocutores de 

que suas ações não sejam censuradas pelos demais membros do grupo ou mesmo parceiros 

conversacionais. Já à face positiva compete o desejo de que seus interesses sejam almejados por 

pelo menos alguns interlocutores do grupo ou parceiros conversacionais. Desse modo, podemos 

distinguir a face negativa como um conjunto dos territórios do ‘eu’ (território corporal, espacial, 

temporal, bens materiais ou simbólicos); e a face positiva como um conjunto das imagens 

valorizadas de si mesmos que os interlocutores constroem e tentam compartilhar na interação. 

(PAIVA, 2008) 

A partir da distinção entre face positiva e negativa, Brown e Levinson (1987) 

desmembraram o conceito de polidez em dois, cada qual direcionado para as faces positivas e 
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negativas que estão em jogo na interação.  

Conceitua-se como polidez positiva o desejo de exposição e compartilhamento dos 

interesses dos participantes dentro de uma interação particular, gerado através de um movimento 

de aproximação, baseado nas expectativas do falante no decorrer da interação, ou seja, cabe ao 

falante explicitar o que ele deseja que o outro perceba ao seu respeito, ou sobre o que ele percebe 

sobre seu interlocutor.  

Já a polidez negativa é orientada principalmente em direção à satisfação parcial da 

face negativa do ouvinte, ou seja, evitando com que este se exponha mais do que ele deseja em 

uma interação. O objetivo básico é evitar uma aproximação desnecessária entre os interlocutores, 

levando-os a respeitarem os limites pessoais de cada um e, por conseguinte, preservarem a 

liberdade de ação. 

Assim, em uma interação, falante e ouvinte tendem a negociar suas faces de modo 

que expõem o que julgam ser publicamente apreciado e resguardam o que seria uma exposição 

inadequada. Por se tratar de um jogo de faces complexo, Brown; Levinson (1978; 1987) 

acreditam que os interlocutores de uma interação dispõem de um repertório lingüístico de 

estratégias que visam estabelecer a polidez na interação. 

Com base nesses conceitos, os autores elaboraram um modelo de polidez linguística, 

que segundo eles, poderia ser aplicado em análises de corpora face a face em qualquer lugar do 

mundo, uma vez, que os resultados encontrados demonstraram que seu modelo de polidez seria 

universal. 

Nesse modelo, Brown e Levinson (1987) observaram que a polidez deve ser orientada 

para cada uma das faces do ouvinte na interação. Trata-se de uma ação racional baseada no 

conhecimento de mundo dos sujeitos, que muitas vezes, eles mesmos não têm consciência, mas 

fazem para atingir seus objetivos sociais. Assim sendo, para evitar ou mesmo corrigir possíveis 

atos ameaçadores de face positiva ou negativa, os sujeitos se amparam em diversas estratégias 

que podem ser realizadas através de diferentes modos de enunciação. 

De acordo com eles, as estratégias de polidez linguística podem ocorrer de três 

formas distintas: on-record; off-record e bald-on-record. Quando enunciam suas estratégias de 

modo on-record, os interlocutores demonstram a intenção de se comprometer, responsabilizando-

se por um possível ato ameaçador de face. O mesmo não acontece quando os interlocutores 

preferem realizar suas estratégias de modo off-record, pois demonstram, nesse caso, que não 
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pretendem ter afiliação com aquilo que é enunciado, cabendo ao ouvinte a responsabilidade da 

interpretação da mensagem. Com relação às realizações bald-on-record, podemos dizer que esse 

tipo de realização consiste na prioridade pela urgência da enunciação, demonstrando que os 

interlocutores não se preocupam em manter suas faces, mas em transmitir a mensagem.  

Depois de escolher o modo de realização das suas estratégias de polidez, os falantes 

devem escolher as próprias estratégias que, segundo Brown e Levinson (1978; 1987), podem 

estar enquadradas em três categorias distintas: polidez positiva; polidez negativa e polidez off-

record. A escolha da estratégia e do modo como é enunciada pode desencadear uma série de atos 

de fala, que podem estar em acordo com o posicionamento adotado pelo falante, ou não. Se feita 

de modo correto, certamente o falante melhorará ou manterá uma boa imagem para com seu 

interlocutor. 

De acordo com Watts (2004), o modelo de polidez linguística proposto de Brown; 

Levinson (1978; 1987) é na verdade um trabalho de face, tal como postulou Goffman (1967), 

pois para eles a polidez linguística é uma grande estratégia que busca minimizar e evitar atos que 

ameaçam as faces dos interlocutores. 

A perspectiva adotada por Brown; Levinson (1978; 1987), segundo Leech (2005), 

assume uma visão ocidental, na qual o individualismo configura-se como uma característica forte 

no ocidente, mas pouco marcante na sociedade oriental, uma vez que nesta, a afirmação dos 

papéis sociais adotados pelos indivíduos são determinantes para o comportamento interacional, 

especialmente no que se refere às relações de poder.  

Essa constatação põe em xeque o caráter universalista do modelo proposto pelos 

autores, abrindo uma possibilidade para novos estudos que possam comprovar o refutar a 

hipótese do fenômeno da polidez ser universal. 

Embora tenha criticado Brown; Levinson (1978; 1987), Leech (2005) propõe dois 

conceitos de face, e, por conseguinte dois tipos de polidez que, coincidentemente, assumem 

terminologia similar aos conceitos instituídos por Brown; Levinson (1978; 1987), a saber: pos-

polidez e neg-polidez. No entanto, o autor acredita que há uma diferença entre os quatro tipos de 

polidez, que consiste na orientação para metas ilocucionárias e sociais, objeto de seu estudo mais 

recente.  

Segundo Leech (2005), as metas ilocucionárias funcionam com a finalidade de 

realizar alguma ação na linguagem, de forma que possibilite a eficiência de algum evento 
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comunicativo, enquanto as metas sociais procuram criar ou manter boas relações comunicativas, 

ou seja, evitar o conflito no momento da interação.  

Contudo, Leech alerta para o fato de que nem sempre as metas ilocucionárias 

facilitam a realização das metas sociais:  

As metas ilocucionárias podem ajudar a competir com as metas sociais - 

especialmente com a meta de ser polido. Então, em um elogio, observamos que 

a meta ilocucionária do falante é comunicar a H uma avaliação relativamente 

alta sobre algum atributo seu. Nesse caso, à meta ilocucionária ajuda a meta 

social (ser polido para manter boas relações). Mas, em um pedido, ou uma 

crítica a H, a meta ilocucionária compete ou entra em conflito com as metas 

sociais. Ambos os tipos de enunciados envolvem polidez, e eu os distinguirei 

chamando-os de pos-polidez e neg-polidez.
3
 (LEECH, 2005, p.07) 

 

Assim, a polidez positiva e a polidez negativa de Leech, respectivamente pos-polidez 

e neg-polidez, se distinguem diante das circunstâncias enunciativas, ou seja, se as metas 

ilocucionárias e sociais competirem entre si, nós então observaremos uma manifestação de neg-

polidez, do contrário teremos um exemplo de pos-polidez. 

Diante disso, teríamos então a meta da face negativa e a meta da face positiva, e não 

faces positiva e negativa como postularam Brown; Levinson (1987). A meta da face positiva 

consiste em realçar a face, ou seja, é fazer com que os outros apreciem o sujeito, levando a 

manutenção ou o aumento de sua auto-estima. Já a meta da face negativa consiste em procurar se 

distanciar de situações que provoquem a perda de face, ou a auto-estima. (LEECH, 2005, p.26). 

Conforme o autor, antes de se caracterizar como positiva ou negativa, a polidez pode 

ser conceituada como uma regra pragmática presente no comportamento verbal dos indivíduos, 

funcionando como um princípio geral, que orienta a comunicação, analogamente ao princípio de 

cooperação proposto por Grice (1965), mas assim como esse, o princípio de polidez pode ser 

violado, e nesse caso, assistiríamos a uma ação de impolidez. 

Além de Brow; Levinson (1987) e Leech (2005), outros estudos sobre face vêm ganhando 

atenção dos pesquisadores. Entre eles, destacam-se os novos conceitos de face propostos por Ho 

(1994), Mao (1994), Bravo (2003) e Spencer-Oatey (2005). 

                                                 
3
  Texto original: Illocutionary goals may either support or compete with social goals – especially the goal of being 

polite. Thus in paying a compliment, one’s  illocutionary goal is to communicate to H one’s high evaluation of H or 

of some attribute of H. Here the illocutionary goal supports a social goal (being polite, in order to maintain good 

relations). But in a request, or a criticism of H, the illocutionary goal competes, or is at odds, with that social goal. 

Both these kinds of utterance involve politeness, and I will distinguish these by calling them respectively pos-

politeness and neg-politeness. (LEECH, 2005, p.07) 
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Baseando-se no pressuposto de que os estudos de Brow; Levinson (1987) seguem uma 

tendência ocidental na compreensão do fenômeno da polidez linguística. Ho (1994) procurou 

observar como o fenômeno ocorre na cultura chinesa e sugeriu que as faces propostas pelo 

modelo de Brow; Levinson (1987) estão inadequadas para a cultura oriental, uma vez que nesta, a 

importância do papel social desempenhado pelo indivíduo é crucial para a forma como recebe e 

enuncia a polidez. Assim sendo, Ho propõe uma revisão nos conceitos de face dos autores. 

 

De acordo com a concepção chinesa, a face pode ser definida como adquirindo 

uma maior duração, percebida através da função assumida pela pessoa ou sua 

posição dentro da rede de relacionamentos, a qual está inserida. Desta forma, a 

face de uma pessoa é altamente consistente com o passar do tempo e das 

situações, a não ser que aconteça uma mudança significante na percepção 

pública de sua conduta, performance e status social. 
4
(HO, 1994, p. 274) 

 

Embora tenha destacado que este conceito prepondera na cultura chinesa, podemos 

observar que a proposta de Ho (1994) considera os fatores distância e poder, assinalados por 

Brown; Levinson (1987) como aqueles responsáveis por determinar o nível de polidez 

empregado nas interações. A grande diferença entre as duas propostas deve-se ao elemento 

duração, que para Ho prevalece, mesmo observando a interação em encontros isolados, enquanto 

que para Brown; Levinson (1987) a face é construída na interação, ou seja, depois de encerrada 

não há a permanência das faces.  

Propondo definições semelhantes aquelas instituídas por Brown; Levinson (1987), Mao 

(1994) acredita que não temos duas faces em si, mas duas forças que constroem o nosso 

comportamento, especialmente no que diz respeito a interações sociais, ele denominou essas 

forças de identidade social ideal e identidade individual ideal.  

Para o autor, a primeira força impele os indivíduos a se associarem como membros de um 

grupo, cultivando em algum nível a o senso de homogeneidade. Já a segunda força atua em 

segmento inverso, demarcando o espaço do indivíduo em meio ao grupo, de modo que este 

consiga ter liberdade de ação. Desse modo, motivados por forças, os indivíduos costumam agir 

com polidez (negativa ou positiva), conforme há uma maior imposição de uma força ou outra. 

                                                 
4
 Texto Original: According to the Chinese conception, face may be defined in terms of the more enduring, publicly 

perceived attributes that function to locate a person’s position in his/her social network. Thus defined, a person’s face 

is largely consistent over time and across situations, unless there is a significant change in public perceptions of 

his/her conduct, performance, or social status. (HO, 1994, p. 274) 



29 

 

 

O termo identidade adotado por Mao (1994) nos proporciona a impressão de que há certa 

longevidade naquilo que construímos na interação, e desse modo, podemos concluir que 

independente da interação que estejamos inseridos, carregamos permanentemente essas duas 

forças para orientar nosso comportamento polido. 

 Nessa mesma perspectiva teórica, Bravo (2003) propõe que ao invés de forças, as pessoas 

possuem comportamentos que demonstram autonomia e afiliação. Quando tem o desejo de se 

afiliar, a pessoa insinua como quer ser vista e como se vê diante do grupo, apresentando 

características que a identificam com o grupo. Quando apresenta o comportamento autônomo, a 

pessoa mostra características que lhe fazem única e reconhecida como um sujeito individual 

dentro do grupo.  

A visão de Bravo (2003) sobre a face como um comportamento adotado pelo sujeito 

dentro do grupo mostra-se bastante eficiente, pois ultrapassa a lacuna da relação microsocial 

abordada por Brown; Levinson (1987), adotando um sentido mais sociológico, o que pode ter 

maior permanência como postulou Ho (1994) e ao mesmo tempo, permite a mobilidade 

situacional que inspirou Brown; Levinson (1987). 

Assim como Bravo (2002), Spencer-Oatey (2005) percebeu que as características 

individuais podem estar em acordo ou em conflito com as características do grupo, e por este 

fato, a autora propôs que cada um de nós possui uma face de grupo e uma face individual. A face 

individual, segundo a autora, baseia-se em aspectos positivos de si mesmo, enquanto que a face 

de grupo refere-se a características individuais derivadas do relacionamento com o grupo, não se 

trata da identidade ou face do grupo em si, mas sim de uma construção simbólica gerada a partir 

da interação entre o membro e o grupo. 

A autora comenta que os atos de ameaça a face, na verdade são elementos que ativam a 

sensibilidade das pessoas em torno de algum aspecto positivo de si mesmo e na sua relação com o 

outro. Acreditamos que o ponto forte de sua redefinição reside no fato de a autora perceber o 

membro do grupo como um sujeito oriundo de um relacionamento, ou seja, ele não apresenta 

contornos nem tão individuais, nem tão grupais, mas interrelacionados e que desse modo podem 

ser afetados, caso o indivíduo esteja em interações diversas, relacionando-se com diferentes 

grupos, por exemplo.  

A partir da visão de Spencer-Oatey (2005) sobre a face de grupo, podemos compreender a 

interação em termos de efemeridade e permanência, pois ao interagir com pessoas, cujas 
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formações, gêneros, faixas-etárias nos são distintas, de certo modo nos contaminamos pela suas 

experiências e contaminamos a elas com as nossas. As interações serão únicas, efêmeras, mas nos 

trarão mudanças permanentes, até que outros encontros nos reinventem.  

 

2.2  Polidez Linguística 

 

2.2.1 Modelos Clássicos de Polidez Linguística 

 

Os estudos desenvolvidos por Brown e Levinson (1978; 1987) demonstraram que os 

indivíduos podem usar diferentes estratégias de polidez linguística, variando conforme a face em 

questão. A partir da observação do comportamento verbal de sujeitos nativos do inglês, tzeltal e 

tâmil, os autores identificaram quinze estratégias direcionadas para a face positiva, dez para a 

face negativa e quinze que permitem ao falante evitar se comprometer com um possível ato 

ameaçador de face, as chamadas estratégias off-record. 

Não menos importante, o trabalho desenvolvido por Leech (2005) se destacou por 

reavaliar o estudo desenvolvido anteriormente (1983), o qual assumia que a polidez linguística se 

concretizava por meio de seis máximas (tato; generosidade; simpatia; concordância; modéstia; e 

aprovação) que poderiam competir entre si, em diferentes escalas, dependendo da situação 

comunicativa.   

Em sua pesquisa mais recente, Leech sugere que a terminologia adotada na década de 

oitenta não estava adequada e ao invés de propor as mesmas máximas, ele observa que ao se 

comunicar de forma polida, os indivíduos costumam utilizar dez regras pragmáticas de polidez 

linguística presentes tanto em línguas orientais como ocidentais. Desse modo, as regras 

pragmáticas de polidez podem ser concebidas como princípios universais de polidez, se forem 

consideradas as contingências culturais das interações analisadas. 

 

2.2.1.1 Polidez Linguística segundo Brown e Levinson (1987) 

 

Com base nas noções de face já discutidas no item anterior, Brown e Levinson (1978; 

1987) desenvolveram os conceitos de polidez positiva e negativa, cada qual pretende atender a 

demanda de cada uma das faces. 
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Segundo os autores, a polidez positiva consiste na realização de ações polidas por parte do 

falante desenvolvidas com vistas a gerar uma aproximação/intimidade dele com seu interlocutor. 

Já a polidez negativa atua de forma inversa, pois resulta de atos que visam a preservação das 

faces dos participantes da interação.Essas categorias de polidez linguística englobam estratégias 

que visam atender tanto a face positiva e negativa dos interlocutores, podendo ser enunciadas de 

modo mais direto ( on-record) , indireto (off-record) ou simplesmente não ser enunciadas (bald-

on-record).  

Deste modo, para atender a meta social que visa a aproximação e compartilhamento de 

imagens e interesses entre falante e ouvinte (polidez positiva), assim como manter o foco na 

intenção comunicativa dos falantes que pretendem ser diretos ( on-record) em seus enunciados. 

Seguem abaixo, as estratégias propostas pelos autores e comentários sobre elas a partir dos 

estudos realizados: 

a)  Note (isto é, foque) os interesses do ouvinte (interesses, metas, necessidades, qualidades) 

Cabem aqui os elogios e atos que venham demonstrar algum aspecto do interlocutor que pode ser 

utilizado em prol de uma interação mais harmoniosa, solidária. Para isso, o falante deve buscar 

conhecer ou ter uma idéia do quem seja ou do que gosta seu interlocutor. Como visto em Paiva 

(2008), é uma estratégia bastante utilizada para iniciar a interação ou mantê-la, de modo que o 

interlocutor sente-se motivado a continuar na interação, pois está sendo beneficiado de algum 

modo. 

b) Exagere (interesse, aprovação, simpatia com o ouvinte) 

Tal como a estratégia anterior, esta permite que o interlocutor se sinta admirado pelo falante em 

algum aspecto, mas desta vez, este aspecto é ressaltado e exagerado na interação. Pensada em 

termos de escala, como aborda o estudo de Watts (2003), esta estratégia seria considerada mais 

polida, pois é claramente percebida pelo interlocutor como algo polido, o que pode em alguns 

casos prejudicar a interação quando pressiona o interlocutor a realizar alguma ação para retornar 

ao falante o mesmo nível de exagero ora empregado para si. 

c) Intensifique o interesse do ouvinte 

Ao contrário das estratégias anteriores, “intensificar os interesses do ouvinte” não 

necessariamente trata de realizar algum ato em prol do benefício dele, mas do falante. 

Acreditamos que ao utilizar partículas modalizadoras que de algum modo mantenham a 

expectativa do interlocutor sobre aquilo que está sendo dito gera mais benefício ao falante, pois 
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ele ganha mais atenção e tempo para formular ou reformular seu discurso. Sendo assim, o 

interlocutor pode esperar em termos psicológicos e temporais que algo aconteça, e isto, sem 

dúvida, em termos de escala de custo e benefício de Leech (1983) gera mais custo ao interlocutor 

que ao falante, e em seus termos é menos polido. 

d) Use marcadores de identidade e grupo no discurso 

Através desta estratégia o falante pode marcar na interação o nível de intimidade que ele tem com 

seu interlocutor, demonstrando, assim mais afiliação ou distanciamento com ele.  Podemos 

observar que esta estratégia já aparece nos estudos de Lakoff (1975, apud WATTS, 2004), pois 

ao identificar expressões linguísticas que expressassem a formalidade e a camaradagem, Lakoff 

observou que conforme variava a distância social entre os interlocutores de uma interação 

variavam também as formas de tratamento entre eles. Deste modo, se a relação entre o falante e 

seu interlocutor é formal, eles utilizam formas de identificação de um e outro que refletem essa 

formalidade. 

e) Procure concordar  

Esta estratégia recomenda que o falante deva buscar evitar prejudicar a interação a partir do 

momento em que ele se propõe a negar ou amenizar a possibilidade de discordância com seu 

interlocutor, preferindo consentir a opinar. È portanto uma estratégia de manutenção interacional 

encontrada principalmente no desenvolvimento conversacional ( PAIVA, 2008). 

f) Distancie-se da discordância 

Tal como a estratégia anterior, essa nos remete ao princípio de Leech (1983), também tendendo a 

aparecer no desenvolvimento das conversações e conforme apontam Brown; Levinson (1987) é 

utilizada em interações, cujos falantes pretendem intensificar a concordância, sendo assim, mais 

saliente, mais percebida como um ato de polidez, segundo os estudos de Watts (2003). 

g). Aceite, aumente, delimite o terreno comum 

A nosso ver, esta é uma estratégia que trata de conquistar a confiança do interlocutor por meio do 

compartilhamento de opiniões e saberes dele. O falante afirma-se como sabedor das dificuldades, 

características, situações (entre outros) em que o interlocutor se insere e a partir disso tenta 

estabelecer uma aproximação com ele. Acreditamos que em corpora de chats educacionais 

virtuais esta é uma estratégia que deve ser bastante utilizada por tutores, quando pretendem dar 

suporte a seus alunos e por alunos, quando pretendem demonstrar conhecimento sobre o tema 

discutido. 
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h) Brinque para deixar o ouvinte mais à vontade 

Conforme observado em Paiva (2008), esse tipo de estratégia reflete que há um nível alto de 

intimidade entre falante e interlocutor, demonstrando simpatia e enfraquecendo as possíveis 

distanciais interacionais que possam existir entre eles. 

i) Acerte ou pressuponha conhecimento do ouvinte e de seus interesses 

Ao contrário da estratégia “a”, em que o falante pretende conhecer os aspectos e interesses de seu 

interlocutor, e da estratégia “g” em que ele procura conquistar seu interlocutor, nesta estratégia o 

falante já demonstra conhecê-lo e para isso usa expressões que lhe conferem autoridade e o 

comprometem com o que está dizendo, como o uso da expressão: Eu sei que você X. Em termos 

de polidez, esta seria uma estratégia menos polida que as estratégias “a” e “g”, pois a imagem 

construída do falante que enuncia a estratégia “i” não o coloca em posição simétrica em relação 

ao seu interlocutor, ao contrario, sugere que, em algum sentido, ele é hierarquicamente superior a 

ele, ou seja, o benefício é maior para o falante do que para o interlocutor. 

j) Ofereça, prometa 

Assim como a estratégia “c”, a estratégia “j” tem como foco criar expectativas do interlocutor 

sobre as ações de falante e, por conseguinte, o ato de oferecer e prometer, ao mesmo tempo em 

que sugerem proporcionar ao interlocutor o benefício de algo, há o aumento do benefício do 

falante, pois se associa a sua imagem uma idéia de generosidade e comprometimento com o que 

diz.  

l) Seja otimista sobre os interesses do ouvinte. Ele quer o que o falante quer 

Tal como a estratégia “j”, esta estratégia eleva o falante ao status de sabedor de quem é e quais 

interesses tem seu interlocutor. Diante desta circunstância, o falante usa de seu “conhecimento” 

para valer a sua vontade, não deixando ao interlocutor a possibilidade de obstinar-se a ele. Esta 

estratégia é pouco polida, altamente coercitiva e gera, ao invés de benefício ao interlocutor, custo 

a sua liberdade de ação. 

m) Inclua ouvinte e falante na mesma atividade 

Trata-se de uma estratégia bastante utilizada em discursos políticos e pedagógicos, pois 

possibilita ao falante dar a idéia de que ele e o seu interlocutor estão envolvidos na mesma 

atividade. É uma estratégia que visa a integração e afiliação entre eles, podendo ser utilizada em 

todos os momentos da interação, com metas distintas, das mais altruístas as mais coercitivas, pois 

na medida em que o interlocutor se sente parte de um grupo, ele tenderá a agir em prol do grupo, 



34 

 

 

mesmo que isso possa fazer com que ele perca sua face.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

n)Forneça ou peça razões para a realização de um ato em prol do ouvinte 

A partir desta estratégia, a falante busca justificar ou pedir razões para realizar um determinado 

ato em prol de seu interlocutor, de imediato ele visa gerar um benefício para o falante, mas em 

segundo momento, promove a imagem de si como alguém generoso, solidário e simpático, 

dependendo da circunstância.  

o) Acerte uma troca recíproca 

Utilizando esta estratégia, o falante evidencia que a sua ação pode gerar vantagens para si e para 

seu interlocutor, passando assim, uma imagem de justiça na realização de seus atos. 

p) Forneça presentes ao ouvinte (qualidades, simpatia, entendimento, cooperação) 

Trata-se da demonstração pública de sentimentos do falante que podem beneficiar seu 

interlocutor, assumindo assim, que na inerência da interação, o interlocutor deseja ser 

compreendido, ter suas qualidades admiradas, ser aprovado e ter cooperação em suas ações. 

Conforme Brown; Levinson (1987), as estratégias (“a” a “p”), discutidas anteriormente, 

visaram atender a face positiva do ouvinte, mas como observado nos comentários sobre elas, 

verificamos que a face positiva do falante também foi beneficiada, e no caso de algumas 

estratégias, parece até assumir-se como o primeiro objetivo comunicacional, pois ao invés de 

diminuir os custos do ouvinte e aumentar os seus benefícios, aumenta os próprios, dependendo da 

situação de comunicação. 

Além dessas estratégias, os autores alocaram em uma segunda categoria de estratégias  On –

Record, ou seja, aquelas que podem ser enunciadas diretamente, aquelas que direcionam-se a face 

negativa do ouvinte, proporcionando-lhe o resguardo da sua liberdade de ações dentro da 

interação. Seguem abaixo, as estratégias direcionadas à face negativa (polidez negativa) de 

Brown; Levinson (1987) e seus respectivos comentários balizados pelos estudos sobre o tema. 

a) Seja convencionalmente indireto 

Para os autores, “ser convencionalmente indireto” é todo ato de fala que se realiza por meio de 

outro com o objetivo de minimizar a força do primeiro. Conforme Searle (2002), os atos indiretos 

de fala surgem da união de um ato “x”, que unido a uma força ilocucionária “y” formam um ato 

duplo que pode ter um sentido literal, associado ao ato “x” e um outro associado a força. São 

exemplos de atos indiretos de fala, os pedidos por meio de afirmações, entre outros. O autor ainda 

destaca o uso de condicionais ou verbos modalizadores que enfraquecem o ato, como por 
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exemplo, o  can e could, que em tese serviriam para questionar a habilidade do interlocutor, mas 

que no enunciado funcionam como amenizadores do ato. 

b) Questione, restrinja-se 

Seguindo o mesmo pressuposto da estratégia anterior, esta estratégia também visa enfraquecer a 

força do ato, mas desta vez, não pretende confundir o interlocutor com a dubiedade de sentidos e 

sim, mostrar para ele de forma clara o que se pretende enunciar. Para isto, faz-se uso de um verbo 

modalizador, que ao enfraquecer um possível ato de ameaça a face negativa do interlocutor, 

resguarda e restringe o posicionamento do falante dentro da interação. Entre os verbos mais 

comuns, encontramos: achar, pensar, acreditar. 

c) Seja pessimista 

Como mostrou Paiva (2008), esta estratégia assemelha-se bastante a estratégia on-record de 

polidez positiva seja otimista, e tal como ela talvez devessem estar juntas na mesma categoria, 

uma vez que ambas de algum modo levam o interlocutor a realizar ações, em prol da manutenção 

da polidez, sem que ele tenha vontade para isso, ou seja, o seu desejo de manter sua “liberdade 

desimpedida” (BROWN; LEVINSON, 1987) é maculado. A diferença que há entre as duas reside 

na forma em que as estratégia são formuladas, pois enquanto na primeira, o falante se diz sabedor 

do que quer o ouvinte e de acordo com isto realiza suas ações, na segunda o falante também se 

diz sabedor , mas agora daquilo que o ouvinte não quer. Normalmente utilizada de modo 

cerimonioso, a estratégia do pessimismo interacional sugere que falante e interlocutor em pouca 

ou nenhuma intimidade, ou que na interação atravessa um grande nível de formalidade. 

d) Minimize a imposição 

Assim como as estratégias on-record de polidez negativa “a” e “b”, esta estratégia visa 

enfraquecer o ato de ameaça a face negativa, mas, ao contrário das primeiras faz uso de  

adjetivos, conjunções e advérbios para minimizar a imposição dos atos de ameaça a face negativa 

do interlocutor. 

e) Demonstre respeito 

Outra estratégia que demonstra que há um distanciamento em termos de poder e solidariedade 

entre falante e ouvinte é Demonstre Respeito. Por meio desta estratégia, o falante sugere que seu 

interlocutor tem mais poder ou com ele tem menos proximidade e por isso prefere usar formas de 

tratamento que reflitam tal relação, a exemplo temos as formas de tratamento que demonstram as 

diferenças etária e de papel dos participantes. Silva (2008) distribui as formas de tratamento em 
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quatro categorias:s formas pronominalizadas, nominais, vocativas e outras. Ao utilizar esta 

estratégia, o falante aumenta os benefícios ao interlocutor, oferecendo-lhe respeito, ao passo que 

o aloca em posição superior a sua na interação. 

f) Desculpe-se 

O ato de desculpar-se caracteriza-se como uma estratégia de polidez na medida em que o falante 

antecipa-se a realização de um ato de ameaça a face ou reage após o cometimento do ato 

reparando a interação. Ao desculpar-se o falante age em benefício do ouvinte quando tenta 

minimizar o dano feito ou a ser gerado e em benefício próprio quando projeta uma imagem de 

solidariedade e simpatia com relação as questões do ouvinte. Neste caso, temos um tipo de 

estratégia que pode beneficiar a face positiva do falante, quando protege a face negativa do 

ouvinte. 

g) Impessoalize o falante e o ouvinte. Distancie-se dos pronomes eu e você: 

Ao impessoalizar as pessoas na interação, o falante opta por dá-la um tom mais formal,  

demonstrando que não se trata de uma interação entre interlocutores que ocupam o mesmo 

patamar hierárquico, mas que não compartilham intimidades. A nosso ver, trata-se também de um 

modo de resguardo da própria face, assim como fazem as estratégias on-record de polidez 

negativa “b” e “e” e que como elas pode ser bastante encontrada em comunicações escritas e/ou 

de caráter jornalístico e acadêmico/científico. 

h) Categorize um ato de ameaça à face como uma regra geral 

Outra maneira de se esquivar da responsabilidade pelo que se diz refere-se ao tratamento do 

enunciado como algo incontestável, uma verdade que não pertence nem ao falante, nem ao 

interlocutor, mas a cultura, a ideologia e aos hábitos sociais de uma época. Quando um falante 

categoriza um ato de ameaça a face como uma regara geral ele desloca a responsabilidade do 

enunciado para um OUTRO constitutivo e anterior a enunciação. Neste caso, encaixam-se os 

provérbios e ditos populares. 

i) Nominalize para distanciar o ator e adicione formalidade  

Aqui, o falante faz uso dos nomes, dos pronomes para instaurar ou manter o distanciamento entre 

os interlocutores. Ao contrário da impessoalização, a pessoalidade com que o falante se exprime 

adicionada da formalidade tende a exprimir uma boa imagem de si, sem que haja o seu 

envolvimento.  

j) Aja como se estivesse em débito com o interlocutor ou como se o interlocutor não lhe devesse 
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nada 

Ao fazer uso desta estratégia, o falante evidencia que deve algo a seu ouvinte por meio de um seu 

enunciado mais polido, pois  apela para o aspecto cerimonial da interação. Tal apelo cerimonial, 

amplamente reconhecido pelo interlocutor como uma ação polida, leva-o a agir, também com 

polidez em relação ao falante, e deste modo, acreditamos que esta, assim como as estratégias, seja 

pessimista, seja otimista e exagere de polidez positiva on-record denigrem, ao invés de 

resguardarem a face negativa do ouvinte.  

Discutimos, anteriormente, vinte e cinco estratégias de polidez propostas por Brown; 

Levinson (1987) que pretendem dar conta das faces positiva e negativa do ouvinte na interação.  

Segundo a categorização dos autores, tais estratégias são enunciadas de modo direto e que de 

algum modo comprometem diretamente o falante com aquilo que enuncia. 

No entanto, observamos que algumas dessas estratégias, ao contrário do que revela a 

categoria on-record, trata-se de modos indiretos de enunciar algo, seja de forma a enfraquecer a 

força do ato, torná-lo duvidoso ou até mesmo apagar os seus atores. 

Observamos também que muitas dessas estratégias de polidez visam, sobretudo, gerenciar 

a imagem que o falante deseja projetar de si mesmo na interação, de modo complementar pode 

resguardar ou auxiliar no compartilhamento de faces do ouvinte, ou seja, a polidez linguística de 

Brown; Levinson (1987) não possui de modo algum uma perspectiva altruísta, ao contrário, 

apresenta contornos de uma polidez que vela os desejos do falante nos benefícios do ouvinte. 

Além dessas vinte e cinco estratégias, os autores propõem um terceiro tipo, que, segundo 

eles, têm o propósito de evitar a associação do falante com atos ameaçadores de face. Seriam 

então as estratégias off –record de polidez linguística as estratégias mais egocêntricas do modelo 

dos autores? Segue abaixo a discussão sobre elas. 

a)Faça insinuações 

A primeira estratégia de polidez off-record proposta pelos autores muito se assemelha a estratégia  

seja convencionalmente indireto categorizada como uma estratégia de polidez on-record positiva 

e amplamente discutida por eles como demonstrações de atos indiretos de fala, ou seja, atos em 

que suas forças ilocucionais competem, cabendo ao interlocutor identificar qual sentido mais se 

adéqua a situação comunicativa. Em faça insinuações, os autores usam os atos indiretos de fala 

como fórmulas para infringir a máxima da relevância de Grice (1967;1982), pela qual o falante 

responde algo que aparentemente não tem nenhuma relevância com o que foi perguntado. Por 
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serem tão próximas, acreditamos que Brown; Levinson (1987) apegaram-se a característica da 

resposta como algo que lhe diferencia da estratégia da categoria anterior, no entanto, isto não está 

claro na obra. 

b) Forneça pistas associativas 

Seguindo a mesma linha dos atos indiretos de fala, em forneça pistas associativas, cabe ao 

ouvinte a capacidade de trazer a tona elementos que possa associar para que só assim chegue ao 

sentido pretendido. Deste modo, podemos dizer que as pistas associativas são geradas segundo o 

conhecimento compartilhado entre falante e ouvinte (PAIVA, 2008) e este pode ser desenvolvido 

através de código compartilhado entre eles. 

c) Pressuponha 

Assim como as três estratégias anteriores, a pressuposição também funciona a partir de um 

conhecimento prévio compartilhado entre falante e ouvinte, cabendo ao ouvinte o esforço de 

retomar tal conhecimento através de pistas contextuais, prosódicas e linguísticas. 

d)Minimize 

Quando o ato de ameaça a face é considerado pelo falante como algo que pode prejudicar o 

desenvolvimento da interação e ou a construção e preservação de faces, ele pode minimizar a 

força do ato com o uso de diminutivos, advérbios de dúvida, explicação, exclusão, aproximação, 

retificação, entre outros. Em Paiva (2008), observamos que minimize, parece ter alguma relação 

com o princípio de lítotes de Leech (1983), que tem como principal objetivo distorcer o estado de 

coisas, que nesse caso pode ser considerado como um ato ameaçador de face.  

e)Exagere 

Tal como Minimize, Exagere é uma estratégia que pretende altear o estado de coisa do ato 

enunciado, mas desta vez para uma conotação exagerada, como que enfatizando o valor de algo 

ou da ação do falante. Observamos que esta estratégia também se assemelha com a estratégia de 

polidez positiva exagere o interesse pelo ouvinte, o que a nosso ver, poderiam ser a mesma 

estratégia, uma vez que ambas não denunciam aspectos de indireção, como também não 

enfraquecem a associação do falante com aquilo que enuncia. 

A respeito da semelhança entre essas das estratégias minimize e exagere, Paiva (2008) propõe 

uma acomodação das duas em uma única estratégia, que teria como objetivo distorcer o estado de 

coisa no ato da enunciação, caracterizando uma violação às máximas da qualidade e da 

quantidade de Grice. 
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f) Use tautologias 

Violando a máxima da quantidade, a tautologia é uma expressão enunciada pelo falante que 

pretende responder a algo, sem ser preciso, e de certo modo não fornece informação suficiente, 

levando o ouvinte a inferir o que seja o enunciado.  

Para Paiva (2008), as tautologias e provérbios funcionam de forma parecida, pois na medida em 

que tentam ser precisos apelando para conceitos compartilhados entre os interlocutores são 

generalizadores, infringindo, assim, a máxima da quantidade. 

g)Use contradições 

De modo semelhante às tautologias, as contradições também são estratégias que permitem o 

falante a burlar as máximas da quantidade e a máxima da qualidade de Grice (1983), pois o 

ouvinte terá que realizar um cálculo inferencial para compreender o que se passa na interação. 

h) Seja irônico 

Para Leech (1983),  a ironia é considerada como um princípio à parte da polidez, pois ela em si 

constitui uma forma velada de violação do princípio seja polido, já que ela trabalha a polidez 

apenas superficialmente. Talvez, com bsae em Leech (1983), alguns estudos recentes como 

Bravo (2004), entre outros que analisam a (des)cortesia, a ironia seria uma forma de realização 

descortez de um ato, pois um dos sentidos evocados denigre ao invés de preservar a face do 

ouvinte. Podemos argumentar a favor de Brown; Levinson (1987) observando que a ironia nem 

sempre é empregada para violar a face do ouvinte, ou remeter-se ao ouvinte em potencial, mas a 

outra coisa, tópico, assunto, ou pessoa que pode ou não estar presente na interação. Entendemos,  

também, a ironia como um recurso retórico que permite o falante insinuar algo sem se 

comprometer com o que diz, ou seja, é uma das metas de polidez off-record. 

i)Use metáforas 

Para compreender asserções metafóricas, o ouvinte necessita de alguma coisa 

além do conhecimento da língua, da consciência das condições de emissão e das 

suposições de base compartilhada com o falante, ele deve dispor de algum outro 

princípio ou de algumas outras informações factuais, ou de alguma combinação 

de princípios e informações, que o habilitem a imaginar que, quando o falante 

diz S é P, ele quer significar S é R.(SEARLE, 2002, p.134) 

 

Por meio desta estratégia, o falante gera o custo do ouvinte em calcular o sentido pretendido 

como nas estratégias: seja ironico, use tautologias, forneça pistas associativas, seja 

convencionalmente indireto, faça insinuações, seja ambíguo. Observando esta semelhança entre 

as estratégias, Paiva (2008) reuniu-as em apenas uma estratégia: não seja claro, que antes de 
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tudo, propõe-se a burlar as máximas de Grice em detrimento da polidez. 

10.Use questões retóricas 

Bastante utilizada no discurso político ou de forma mais rudimentar em textos escolares, o uso de 

questões retóricas parecem ser usadas com a finalidade de preencher turnos conversacionais, 

parecem evitar o uso de expressões que possam comprometer o falante, deixando o ouvinte com a 

ilusão que na questão retórica há algum sugestão ou dica como nas estratégias use pistas 

associativas, seja convencionalmente indireto, seja irônico, use metáforas, entre outras. 

10.Seja ambíguo 

De acordo com Paiva (2008), essa estratégia viola a máxima da maneira ou modo de Grice 

(1982), “pois tem como objetivo principal não estabelecer a cooperação comunicativa, fazendo 

com que o ouvinte tenha duas ou mais opções de sentidos que possam ser adotados”. 

11.Seja vago 

Segundo Brown; Levinson (1987), por meio desta estratégia, o falante deixa faltar informações 

importantes para a compressão do enunciado propositalmente (violação da máxima da 

quantidade) , o que no nosso entendimento, é o mesmo propósito de forneça pistas associativas e 

pressuponha, isto fica mais claro quando analisamos o exemplo fornecido pelos autores:  

Exemplo 01: I’m going you know where. 
5
(tradução para o português: Eu estou indo, você sabe 

onde). 

12.Generalize 

Assim como use questões retóricas, fazer generalizações são próprias do discursos político e esta 

última também pode ser encontrada em textos jornalísticos e acadêmicos. Esta estratégia têm 

como principal função usar uma “verdade” própria do falante, seja ela identificada, quantificada 

ou não como também do ouvinte. Sob este aspecto, verificamos que a estratégia de polidez 

negativa Categorize um ato de ameaça à face como uma regra geral tem muito em comum o que 

nos leva a crer que esta última poderia ser uma subcategoria de generalize, pela sua natureza. 

Sobre essa confusão na categorização das estratégias, Paiva (2008, p. ) sugere que 

algumas estratégias parecem funcionar de forma similar, ou seja, as estratégias 

não precisariam estar dispostas separadamente, constituindo, assim, uma mesma 

categoria; entre esses casos podemos destacar a estratégia anterior 12 (seja vago) 

e a atual 13 (generalize), respectivamente, pois ambas constituem uma forma de 

generalização, variando segundo a quantidade de informações disponíveis no 

enunciado, provocando, assim, violações as máxima da quantidade de Grice. 

                                                 
5
 O dêitico where (onde)  também poderia ser um exemplo para a estratégia de número 2: Forneça pistas associativas. 
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13.Desloque o ouvinte 

Trata-se de uma estratégia de suma importância, pois para a sua identificação, é necessário que o 

analista observe os aspectos contextuais e tenha o mínimo de conhecimento sobre o 

relacionamento dos interlocutores. Por meio desta estratégia, o falante pode endereçar seu 

enunciado para um ouvinte x, mas pretender atingir o entendimento, apreciação, entre outros 

comportamentos de um ouvinte y. Em Paiva (2008), verificou-se um número significante de 

ocorrências desta estratégia em chat de entretenimento, e desta vez, buscaremos examinar se o 

mesmo acontece em chat educacional e se a presença da terceira parte pode intensificar este uso. 

14.Seja incompleto, use elipses 

Ao usar elipses, o falante prefere infringir o princípio de cooperação para ocultar informações 

que têm importância, mas que em prol da polidez, ele prefere ocultá-la. De acordo com os autores 

esta estratégia é bastante encontrada em corpora orais, e diante disso, poderíamos questionar se a 

elipse não seria uma espécie de afasia temporária motivada por aspectos cognitivos e 

psicológicos do falante, e não uma estratégia, algo calculado para evitar ou reparar uma situação 

em que a polidez está em perigo. 

  Depois de analisar as trinta e nove estratégias de polidez positiva e negativa on-record e 

polidez off-record chegamos a algumas conclusões: 

1. O modelo desenvolvido pelos autores fornece ferramentas essenciais para a identificação 

de elementos lingüísticos que podem funcionar como estratégias de polidez linguística, no 

entanto, identificar os elementos e relacioná-los as estratégias não é suficiente para se 

chegar à conclusão de ser ou não uma estratégia, pois é preciso conhecer o contexto 

conversacional, a relação entre os interlocutores, e, se possível, acompanhar a interação, 

infelizmente este não é um privilégio de todos os analistas; 

2. Isso não apaga a impressão de que os autores fizeram seu modelo parecer reducionista e 

restrito às estratégias, pois no decorrer das duas obras, o leitor terá a oportunidade de ver 

gráficos e até uma fórmula para se medir polidez, o que parece até fácil para quem busca 

uma orientação exata nas ciências humanas, mas um olhar mais atento observará a lacuna 

do elemento humano nos escritos dos autores; 

3. Os autores argumentam que o modelo proposto é universal e por isso é de algum modo 

reducionista, pois precisa ser generalizador o suficiente para ser comum. Neste aspecto, 

concordamos, pois seria impossível sugerir as particularidades de todas as línguas em um 
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modelo que pretende ser geral, no entanto, discordamos do fato de que os autores não 

mostram o lugar do social, do cultural, e para o nosso maior interesse, os aspectos 

situacionais da interação, o relacionamento entre interlocutores e a natureza da interação, 

nenhum desses aspectos tem lugar mesmo que em um X na fórmula da polidez; 

4. Outro problema que estivemos discutindo ao longo deste item é a categorização das 

estratégias de polidez, pois observamos que muitas delas têm a mesma função e aparecem 

em mais de uma categoria, ou mais de uma vez em uma categoria. Há aí um sério 

problema metodológico, que em trabalho anterior ( PAIVA, 2008), tentamos resolver, 

mas ao contrário dos autores, nos centramos em resolvê-lo com base no corpus analisado, 

ou seja, nossa adaptação não poderia ser generalizadora e nem teve esta intenção. 

5. Foi também bastante discutida a problemática da categorização de polidez em negativa e 

positiva, pois observamos que muitas das estratégias propostas por eles não priorizam as 

faces positiva e negativa do ouvinte e sim as do falante. Quando comentamos as 

estratégias uma a uma, buscamos elucidar a perspectiva egocêntrica do uso de estratégias 

de polidez, demonstrando que quando o falante opta por realizar determinada estratégia x 

para “preservar” a face positiva ou negativa de seu ouvinte, ele está criando, 

compartilhando uma imagem de si. Trata-se, então, de uma polidez em prol de si e do 

interlocutor, mas não somente do interlocutor, como eles prescrevem nas obras de 1987 e 

1978 quando conceituam polidez positiva e negativa.  

6. Além disso, podemos questionar o uso dos termos falante e ouvinte nas obras dos autores, 

uma vez que se encontram dentro da perspectiva sociolinguística interacional. No 

decorrer deste item, tentamos alternar ouvinte por interlocutor, o que seria o termo mais 

adequado, pois como se pretende ser um modelo universal, deveria-se prever que as 

interações ocorrem em âmbitos orais e escritos e os “ouvintes” constroem os múltiplos 

sentidos da interação em colaboração com seus “falantes”.  

7. Por fim, acreditamos que, apesar de ser reducionista quando se pretendia ser universal, 

egocêntrico quando se almejava ser altruísta, o modelo de polidez linguística de Brown; 

Levinson (1978; 1987) funciona se ancorado a outros fatores ignorados por eles e 

analisados sob uma perspectiva mais sociointeracionista. Por isto, o utilizamos como 

suporte para e nossa base teórica e analítica, pois até o momento, desconhecemos um 

modelo de análise tão detalhado em que possamos nos ancorar.                                                                                           
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2.2.1.2 Regras Pragmáticas de Polidez Linguística 

 

Como dito anteriormente, o novo modelo de Leech (2005) permite que todas as 

antigas máximas, agora regras, trabalhem em conjunto para realizar uma determinada ação 

polida, cujo objetivo principal é evitar conflitos na interação. Conforme podemos observar no 

Quadro 1, há uma discriminação entre os valores atribuídos ao falante e ao seu interlocutor, foco 

das regras que engendram maior força no modelo. Nesse caso, podemos dizer que, para Leech, o 

outro (ouvinte) ainda é o foco do seu modelo de polidez, independente da cultura onde se 

encontra. (PAIVA, 2008) 

Com a finalidade de demonstrar o que é mais ou menos polido, Leech (2005) 

distribui as chamadas regras de polidez em uma escala de 1 a 10. O autor sugere que os números 

ímpares da escala são aqueles que detêm um valor mais polido dentro da escala, enquanto os 

números pares apresentam regras menos polidas, se comparadas aos ímpares. Esta divisão parece 

estar balizada por uma segunda categoria proposta pelo autor: as noções de pos-polidez e neg-

polidez. 

Acerca das regras de números ímpares, o autor cita-as como formas de manifestação 

de pos-polidez, demonstrações de polidez linguística, cujas metas sociais e e ilocucionais não 

competem entre si, e são elas as responsáveis por trazer mais benefícios ao Outro. Já as regras 

pares, de neg-polidez, levam o falante a assumir custos na interação para atingir suas metas 

sociais, que desta vez competem com as metas ilocucionais. No Quadro 1, podemos observar as 

regras pragmáticas que o falante realiza ao tentar ser polido em sua escala orginal. 

No quadro 1, verificamos cinco colunas: a regras; parte do par relacionado às regras; 

título da regra; ato de fala típico relacionado a regra; e exemplo. A proposta do autor nos faz 

analisar a polidez linguística da seguinte forma: se para enunciar um determinado ato x, o falante 

atribui um alto valor aos “interesses” de seu interlocutor ou terceira parte, ele então usa do tato, 

fazendo ofertas, convites, promessas, comprometendo-se com o que diz, e, portanto, passa uma 

imagem de generosidade.  

Trata-se de um modelo analítico bem interessante quando observamos que o autor 

não o reduz a falante e ouvinte, mas as categorias self e outro, que podem ser falantes e ouvintes, 

como não. Outro ponto positivo de seu modelo é que ao dividir as regras em números primos e 

pares conforme os custos do self, não há aí uma priorização da polidez em benefício de si, como 



44 

 

 

sugere o modelo de Brown; Levinson (1987). 

Neste modelo, Leech mantém uma estreita relação com a teoria dos atos de fala, isso 

se deve ao fato de que ao falar, o indivíduo tem duas metas, uma comunicativa e uma social, que 

podem estar em conflito ou não.  Nesse caso, o próprio autor aponta que, dependendo da cultura e 

da relação que o indivíduo estabelece com o seu grupo, algumas regras podem competir, ativando 

diferentes comportamentos polidos, dependendo da situação. Leech (2005, p.20) nos fornece 

alguns exemplos, pelos quais podemos observar esse conflito de regras: 

I) Questionando sobre quem vai pagar a conta do restaurante: aqui, a generosidade 

compete com a concordância, a menos que exista um claro entendimento que uma pessoa 

está sendo convidada por outra; 

II) Aconselhar: a generosidade pode competir com a concordância e a modéstia. Dar 

conselhos consiste em fornecer benefícios da opinião de S para O, mas pode implicar 

também que você superestime a própria opinião;  

III) Ofertas e convites: a generosidade pode competir com a modéstia. 

Nestes exemplos fornecidos pelo autor, verificamos que o agir do self implica em 

uma determinada reação do outro, e esta reação deve ser polida, tanto quanto a primeira ação e 

por isso pode competir com a ação do self. Vejamos o ato de aconselhar, o self ao aconselhar seu 

interlocutor ele pode estar tentando ajudá-lo, mas pode ser mal interpretado por isso e seu 

interlocutor reagir de forma pouco polida. Reações não são objeto dos estudos de Leech (2005), 

que assim como Brow; Levinson (1987) centra-se nos enunciados do self, que sem o Outro não 

haveria interação. 

Com base nisso, observa-se que o modelo de Leech: 

a) utiliza uma nomenclatura própria para tratar dos interlocutores da interação, dando conta, 

assim, de outros participantes como a terceira parte ou zona de influência. 

b) traz grandes contribuições para os estudos de polidez linguística, uma vez que as regras 

propostas não privilegiam o falante da interação, e sim o outro; 

c) no entanto, apenas o enunciado do self é analisado, a sua reação não é foco do modelo,  

d)  está extremamente apegado a teoria dos atos de fala proposta por Austin ( 1962 ) e Searle 

( 2003), pois para o autor, conforme o self vai agindo, suas ações podem ser tratadas como 

comissivas, diretivas, e assim por diante. Verificamos aí, uma generalização que pode ser 

útil em identificar os propósitos comunicativos e sociais, mas não dá conta das 
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particularidades dos enunciados, aspecto bem trabalhado por Brown; Levinson (1987) por 

meio das estratégias. 

 

QUADRO 1- Regras pragmáticas de polidez linguística 

REGRA 
PARTE DO PAR 
RELACIONADO 

ÀS REGRAS 

TÍTULO DA 
REGRA 

TIPO TÍPICO DE ATO 
DE FALA 

EXEMPLOS 

1. Atribuir um alto valor 
aos “interesses” de O 

Tato / Generosidade Generosidade Comissivos 
Ofertas; Convites; 

Promessas 

2. Atribuir um baixo valor 
aos “interesses” de S 

Generosidade / Tato Tato Diretivos Pedidos 

3. Atribuir um alto valor 
às qualidades de O 

Aprovação / 
Modéstia 

Aprovação Elogios Elogios; Cumprimentos 

4. Atribuir um baixo valor 
às qualidades de S 

Aprovação / 
Modéstia 

Modéstia Avaliação pessoal Auto-depreciação 

5. Atribuir um alto valor 
às obrigações de S para 

com O 
- 

Obrigação de S 
para O 

Desculpas; 
agradecimentos 

Pedido de desculpas 

6. Atribuir um baixo valor 
às obrigações de O para 

com S 
- 

Obrigação de O 
para S 

Respostas a pedidos de 
desculpas e 

agradecimentos 

Respostas a pedidos 
de desculpas e 
agradecimentos 

7. Atribuir um alto valor 
às opiniões de O 

- Concordância 
Concordância e 

discordância 
Concordância; 
intensificação 

8. Atribuir um baixo valor 
às opiniões de S 

- Opinião; reticência Opiniões 
Modalização; 

suavização de opiniões 
pessoais 

9. Atribuir um alto valor 
aos sentimentos  

de O 
- Simpatia 

Expressão de 
sentimentos 

Congratulações e 
condolências 

10.Atribuir um baixo valor 
aos sentimentos de S 

- 
Sentimento; 
reticência 

Contenção dos 
sentimentos 

Contenção dos 
sentimentos e emoções 

Fonte: Quadro adaptado de Leech (2005) e disponibilizado por Paiva (2008, p.84) 

 

Além de revisar as máximas da polidez, Leech (2005) reflete sobre os componentes 

sociais e culturais que podem balizar a interação adotados por Brown; Levinson (1987) e propõe 

a criação de mais duas variáveis, além do peso do ato de ameaça a face, a distância e do poder 

propostas pelos autores, Leech (2005) propõe que os interlocutores de uma interação social estão 

sob as influências dos:  direitos e obrigações sociais definidos; e do território do self e do outro. 
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Observamos que com essas duas variáveis, parte dos problemas de análise de polidez 

linguística estaria resolvida, pois, de um modo geral, ao interagirmos em um determinado grupo, 

assumimos um determinado papel social, o qual é balizado por direitos e obrigações que 

precedem a interação.  

Tomando nosso corpus, podemos dizer que ali interagem interlocutores que podem 

ocupar o papel de aluno e o papel de tutor, ambos devem ter direitos e obrigações bem definidos, 

a saber: ao tutor cabe a tarefa de abrir e fechar as interações, mediá-las, orientar os alunos; ao 

aluno cabe comparecer ao chat, interagir com os colegas e tutor, ser respeitoso, discutir sobre o 

assunto determinado pelo tutor. Há aí, uma relação clara que define quem é um e quem é outro, 

demonstrando-se assim a assimetria dentro da interação. 

Leech (2005) também fala do território do self  e do território do outro. Com essa 

variável, ele pretende dar conta das relações interculturais existentes. Trata-se de uma variável 

que pretende ter um caráter universal, para Paiva (2008, p.88), esta variável 

tem como objetivo demonstrar as diferenças culturais com relação ao território 

dentro da comunicação, ou seja, ela identifica em que medida, em uma 

determinada cultura, nós podemos avançar ou recuar no território do outro; é 

uma relação que se estabelece dentro e fora do grupo social.Essa variável foi 

estipulada para tentar compreender alguns tipos de relação social existentes no 

Japão e na China, cujos meios de integração do indivíduo dentro do grupo são 

bastante complexos, muitas vezes ritualísticos, o que ocasiona termos 

específicos para a delimitação do território, do que pertence ao grupo. 

 

 Mais acima, mencionamos que a adoção destas duas variáveis, além das já citadas por 

Brown; Levinson (1987) resolvem em parte os problemas de análise de polidez linguística, pois 

observamos que outros elementos podem determinar o nível e a forma como a polidez se 

manifesta nas interações. Entre esses elementos que julgamos ter bastante importância, 

destacamos a modalidade interacional (falada ou por escrito), o nível de formalidade da 

interação
6
, a presença ou não da terceira parte ou zona de influência na interação. 

 Deste modo, para nossa pesquisa, assumimos como variáveis de polidez linguística: o 

peso do ato de ameaça a face, o poder, a distância interacional, o papel dos participantes ( direitos 

e obrigações), o nível de formalidade da interação e a presença da terceira parte ou zona de 

influência.  As variáveis modalidade interacional e território do self e do outro não serão 

adotadas nesta pesquisa, pois nosso corpus é constituído inteiramente por chats educacionais 

virtuais, ou seja, não varia e nessas interações não há nenhum participante estrangeiro, cuja 

                                                 
6
  A modalidade interacional e o nível de formalidade  são consideradas como variáveis para BRIZZ (2012). 
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cultura poderia interferir em maior ou menor grau na interação. 

  

2.2.1.3  Polidez Linguística: outros estudos 

 

 Nos últimos anos, as investigações sobre polidez linguística se ramificaram em 

basicamente quatro linhas: a) estudos que visam criticar as teorias de base; b) trabalhos em que se 

aplicam as teorias de base; c) modelos que pretendem atender as dimensões interculturais; c) 

novos modelos de análise. 

 Os estudos que pretendem criticar as teorias de base dedicam-se em resenhar os autores 

e contrapô-los com o estado da arte, aqueles que aplicam destinam-se a entender como a polidez 

linguística funciona nas mais diversificadas situações de interação e muitas vezes não se detém a 

uma visão crítica da teoria, a exemplo temos trabalhos sobre polidez e literatura, por outro lado, 

observa-se um grande número de trabalhos que tentam entender a polidez nas dinâmicas sócio e 

interculturais das relações familiares, midiáticas e de trabalho.  

Dentre os trabalhos que aplicaram os modelos de Leech (1983; 2005)  e Brown; 

Levinson(1987), julgamos oportuno incluir a pesquisa de Paiva (2008) como uma das que  

criticou, aplicou e adaptou os modelos dos autores para a análise de interações ocorridas em 

ambiente virtual. 

Diante das limitações dos modelos de Brown; Levinson (1987) e Leech (1983; 2005), 

Paiva (2008) propôs uma adaptação dos dois modelos com a aplicação em chat de 

entretenimento. A autora observou que não era suficiente identificar estratégias ou regras 

pragmáticas de polidez linguística, e que seria necessário fazer uma análise sobre como e com 

quais finalidades os participantes da sala de bate-papo pesquisada eram polidos.  

Os modelos dos autores foram arranjados em oito categorias, que consistiam em 

metas sociais dos participantes da sala, a saber: a) inclusão e manutenção do ouvinte na interação; 

b) simpatia do falante em relação ao ouvinte; c) geração de expectativas do ouvinte em relação às 

ações do falante; d) geração de expectativas do falante em relação às ações do ouvinte; e) busca 

pela harmonia interacional; f) marcação das posições dos interlocutores na interação (D e P); g) 

redução do peso e da responsabilidade com o ato ameaçador de face (FTA) 

Seus resultados demonstram que, apesar do anonimato, os participantes da sala de 

bate-papo constroem e preservam as identidades construídas na sala, e nela estabelecem vínculos 
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interacionais, demonstrando uma intimidade, marcada por meio: a) do tom descontraído das 

conversas; b) do uso de marcadores de identidade e grupo; c) da manifestação de simpatia e 

afeto; e d) da preocupação em reduzir o peso e associação com um ato ameaçador de face (FTA). 

Embora tenha conseguido observar que as mesmas estratégias e regras pragmáticas de 

polidez linguística propostas para análise em interações face a face também estão presentes em 

um ambiente virtual de interação, a autora desconsiderou um fator que pode explicar o porquê de 

alguns interlocutores mudarem de comportamento (footing) quando há a presença de outro 

interlocutor na sala, que exerça sobre eles algum tipo de influência: a noção de terceira parte ou 

zona de influência, foco do nosso próximo capítulo. 

 Embora figure como estudo de grande relevância para nossa pesquisa, nos centraremos, 

a partir de agora, em discutir o estado da arte dos trabalhos que visam propor novos modelos de 

análise da polidez linguística. 

 Uma pesquisadora que vem se empenhando em recategorizar e rever o modo de análise 

de polidez linguística é Diana Bravo, responsável pelo programa EDICE. Uma das grandes 

contribuições de Bravo (2005, p.27) é a sua distinção entre polidez normativa e polidez 

estratégica. Para a autora, a polidez normativa seria aquela forma socialmente convencionalizada 

de polidez, como exemplo, a autora cita as saudações, os diminutivos, modalizadores 

proposicionais epistêmicos como os usos do verbo achar, crer e acreditar, entre outros. Em 

contraponto a esta categoria de polidez, a autora apresenta a polidez estratégica que independe 

das formulas cristalizadas de polidez e que sofre interferência da criatividade dos falantes na 

interação, como muitas das estratégias de Brown; Levinson (1987) que exigem do falante um 

calculo mental relativo para reparar ou evitar atos ameaçadores de face. 

 A autora comenta que a atenuação é uma das manifestações polidas que pode ser 

considerada como estratégica e, assim, a atenuação pode ser definida como uma estratégia de 

polidez negativa que, neste nível, visa a atenuação de ameaças as atividades de imagem dos 

falantes, pois, como nosso ponto de vista, Bravo (2005) considera que a própria imagem do 

falante é beneficiada. Deste modo, a autora, distingue a polidez em cinco tipos: atenuadora, 

valorizadora, estratégica, convencionalizada e codificada e que o efeito da polidez pode ser 

compreendido em três: cortez, neutro, e descortez. 

 Apesar de apontar para avanços da área, especialmente quando distingue os tipos de 

polidez e seus efeitos, na obra de 2005, a autora pouco comenta sobre cada uma dessas categorias 
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e detem seu artigo na análise de algumas interações, verificando se há atos e sub-atos de fala,que 

podem ou não ser corteses, assim como gerar efeitos similares de polidez. Outro fator que ela 

julga de suma importância é o contexto da interação, mas em suas análises, pouco faz relação 

com ele, deixando a cargo do leitor imaginar qual seja e como ele se deu. 

Na perspectiva de redefinição das categorias de polidez, destaca-se o estudo de Watts 

(2004), o qual propõe que assistimos, na verdade, a dois fenômenos de polidez, denominados de 

Polidez de 1
a
 ordem e 2

a
 ordem. 

Para o autor, a polidez de 1
a
 ordem deve ser concebida como a noção do senso 

comum de polidez, ou seja, refere-se ao que chamamos de boa educação, boas maneiras ou 

etiqueta social. Já a polidez de 2
a
 ordem refere-se ao conceito científico sobre o tema, o qual 

busca analisar como as pessoas comportam-se umas com as outras. Depois de distinguir a 

polidez, Watts (2004) propõe que nem sempre o que os autores comumente atribuem ao rótulo de 

polidez linguística realmente é, pois para ele, polidez linguística é um comportamento saliente, 

reconhecido pelos membros de uma comunidade, como algo diferenciado do comportamento 

prescrito naquela situação. 

Desse modo, Watts (2004) acredita que a maior parte do nosso comportamento é 

pautado em ações políticas, e que, portanto, estão condizentes com as funções que assumimos na 

interação. O comportamento polido seria um comportamento identificado e avaliado 

positivamente pelos participantes da interação, enquanto que se ocorresse o contrário, ou seja, se 

os participantes da interação identificassem e avaliassem um comportamento como violador de 

alguma norma social, assistiríamos a um comportamento impolido, pois infringiria as normas 

políticas da interação. 

As concepções de polidez propostas por Watts (2004) impõem a necessidade da 

participação do grupo ou interlocutores da interação como agentes importantes para a 

identificação do que é ou não polido, ou mesmo indiferente (comportamento político). Sob esse 

ponto de vista, avaliar a polidez como um conjunto de estratégias ou regras pragmáticas parece 

ser uma compreensão parcial e ao mesmo estanque, pois se desconsideram as impressões dos 

envolvidos na interação. 

Acreditamos que a abordagem de Watts (2003) demonstra algum amadurecimento em 

relação à teoria de base, especialmente no que diz respeito ao comportamento político, ou seja, 

aquele previsto pela função social que o indivíduo ocupa na interação. No entanto, se colocarmos 
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nas mãos dos sujeitos estudados o poder de decidir o que é ou não polido, podemos incorrer no 

erro de abstrair demais o tema, torná-lo cada vez mais difícil, em termos de generalização, pois 

para cada cultura, grupo, indivíduo, situação, teríamos empregos de estratégias e, certamente, 

impressões diferentes, muito em parte pelo elemento psicológico de cada sujeito, e assim, em vez 

de termos parâmetros para comparar, teríamos, na verdade, um grande quebra-cabeças que se 

encaixaria apenas em situações bem particulares, únicas.  

No caso de nossa pesquisa, optamos por não consultar os interlocutores por duas 

grandes razões: a primeira delas diz respeito a inviabilidade de se sondar todos os alunos e tutores 

envolvidos, uma vez que residem em municípios distintos, podem ter perdido o contato ou se 

afastaram do grupo; a segunda razão deve-se ao fato de que acreditamos que os elementos 

lingüísticos presentes nas interações aliados as variáveis adotadas são suficientes para 

mensurarmos a manifestação da polidez linguística, que ao nosso ver, nem sempre é consciente 

por parte dos interlocutores.  

Seguindo uma abordagem mais abstrata e sociológica, Werkhofer (2005) sugere que a 

concepção de polidez linguística pode ser compreendida em termos metafóricos, tal como polidez 

é dinheiro. O autor observa que assim como dinheiro, mesmo sendo socialmente constituída, a 

polidez pode ser motivada por estruturas no curso de uma ação, alimentando o processo social. 

A escolha da metáfora Polidez é dinheiro deve-se ao fato de que como o dinheiro tem 

o valor simbólico que circulará de acordo com as mudanças econômicas, a polidez também tem 

valores sociais que são derivados da ordem social identitária de cada época.  

Assim como Watts, o autor considera que a polidez é usada para pagar mais do que 

normalmente possa ser requisitado dentro de uma troca ritual dos atos de fala, ou seja, é o 

excesso avaliado positivamente pela sociedade. Desse modo, ele propõe que a polidez, assim 

como dinheiro: a) é um meio socialmente construído; b) é um meio simbólico, no sentido de que 

suas funções originais derivam da associação com alguma coisa, a saber com valores; c) é 

historicamente construída e reconstruída; suas funções e valores são associados com a troca 

essencial. d) fornece chances de seu usuário usar com maestria o complexo meio, o que significa 

estar apto a usá-la conforme seus desejos. (WERKHOFER, 2005, p.190) 

 Não discordamos de Werkhofer (2005), no entanto, acreditamos que balizar uma análise 

sobre o tema segundo seus parâmetros metafóricos não nos possibilita um detalhamento dos 

dados, que julgamos essencial para a compreensão das diferentes manifestações da polidez na 
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língua. Deste modo, enquanto o estudo de Watts (2003) proporciona uma metodologia de estudo 

com base na multiplicidade de julgamentos que os usuários da língua possam ter, a metáfora 

Polidez é Dinheiro de Werkhofer (2005) nos proporciona uma visão abstrata o suficiente, ao 

ponto de ser impossível adotar uma metodologia que possa identificar e avaliar o que seja polidez 

ou não, diferentemente das propostas de Brown; Levinson (1987) e Leech (2005), que pelos seus 

potenciais de aplicação, até hoje são adotadas, apesar das críticas. 

Em termos de adaptação do modelo de Brown; Levinson (1987) destacam-se algumas 

pesquisas, cujos propósitos são trabalhar aspectos pouco considerados pelos autores, tais como as 

noções de poder, solidariedade e gênero e a modalidade da interação no exercício da polidez. 

Ao estudar o poder e a solidariedade nas interações, Tanem (1990) demonstra que 

independente da interação social, imperam relações de poder que condicionam as percepções 

sobre gênero e sua posição social. A autora acredita que dependendo do falante, uma determinada 

estratégia que visa a afiliação com o grupo pode ser compreendida como uma estratégia de 

dominação. 

Dessa linha de pesquisa surgiram muitas outras como a desenvolvida por Holmes 

(1995), a qual demonstrou que o comportamento feminino é mais polido que o dos homens pelo 

fato de as mulheres exprimirem em seus discursos mais estratégias que visam atenuar o efeito de 

atos ameaçadores de faces com o uso de: formas de tratamento, diminutivos e expressões 

amenizadoras, entre outros. 

Locher (2004), por sua vez, focalizou sua pesquisa em torno do conceito de Poder, 

adotado no modelo de Brown; Levinson (1987) como um fator que pode interferir na escolha das 

estratégias de polidez. Além dos autores, a autora se inspirou em Watts e outros autores 

contemporâneos pra explicar que o poder instaurado na interação é motivado por questões que a 

antecedem, tal como os status dos participantes, as condições de participação e se a interação é 

realizada ou não publicamente. 

Trata-se de um estudo que aplica parte do modelo dos autores, explorando com mais 

veemência a assimetria das relações sociais, frente às condições interacionais, pelas quais os 

indivíduos estão sujeitos. Um dos aspectos mais inovadores de seu trabalho reside sobre o estudo 

da impolidez e polidez em situações de conflito social. 

Outra importante contribuição para os estudos sobre o tema vem de Antonio Briz, 

pesquisador e coordenador do grupo de estudos VALESCO da Espanha. O autor e seu grupo 
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dedicam-se a analisar a polidez sob a perspectiva dos traços interacionais para verificar, entre 

outros efeitos, a imagem de polidez que os falantes empenham-se ao criar nas interações. 

Tomando como base dois de seus trabalhos (2005) e (2012), observamos que Briz 

detém sua investigação sobre o estudo da atenuação estratégica, que para ele pode consistir nos 

atos de mitigar, aliviar, reparar e ocultar a verdadeira intenção do falante que pretende passar uma 

imagem de polidez. Para estudar este fenômeno, o autor propôs um método de análise que 

julgamos pertinente a nossa pesquisa. Neste método, Briz (2012) avalia a polidez segundo uma 

escala de variação situacional, onde em uma situação comunicativa, a linguagem dos falantes 

pode passar de um nível mais coloquial (prototípico) a um nível mais formal (prototípico) através 

de traços coloquiais e formais existentes nos enunciados. 

Os traços são medidos de acordo com as seguintes variáveis: relação entre os 

participantes, tema, planejamento do dito , finalidade interpessoal, tom da interação. O autor 

ainda considera se na interação há elementos sociais, tais como: as diferenças dialetais, etárias e 

de gênero e nos níveis socioculturais e sociodialetais; e elementos que dizem respeito aos traços 

do gênero em que se insere a interação, considerando, assim, a conversa entre amigos como o 

traço prototípico de uma situação informal e uma conversa em congresso como o exemplo 

prototípico de uma situação formal de interação. 

O modelo de Briz (2012) traz uma série de vantagens para uma análise quantitativa e 

qualitativa de polidez linguística, pois ao alocar em escalas de formalidade e informalidade, o 

analista poderá localizar em que momento da interação e sob que circunstancias os interlocutores 

são mais ou menos polidos, o que para nossa pesquisa, nos ajuda a identificar quando há 

mudança de footing, qual tipo e em quais circunstâncias ela ocorre.Ele também é bastante 

eficiente para tentarmos identificar a relação entre o nível de formalidade, a relação entre os 

participantes e a natureza da interação.   

No entanto, o modelo ainda pressupõe como agentes da interação apenas falante e 

ouvinte, não considerando a presença de uma terceira pessoa que possa interferir também nos 

níveis de formalidade e na própria relação entre os participantes, e este é um dos pontos em que 

poderemos contribuir com a nossa pesquisa. 
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2.3. A terceira parte ou zona de influência  

 

 Leech (1983) parte do pressuposto de que a interação é regida por normas que variam 

segundo as metas comunicativas e sociais de seus interlocutores, que para ele não são apenas o 

falante e o ouvinte, como afirmavam Brown; Levinson (1978; 1987), mas sim self e outro. 

A polidez interessa-se pelo relacionamento entre dois participantes que nós 

podemos chamar de self e outro. Na conversação, normalmente, o self será 

indicado por S e outro tipicamente identificado por H, mas falantes também 

demonstram polidez a terceiras partes que podem ou não ser apresentadas 

na situação de fala. 
7
O rótulo “outro” pode, portanto, ser aplicado não 

somente ao destinatário, mas às pessoas designadas pelos pronomes da 

terceira pessoa. A importância de mostrar polidez a uma terceira parte 

varia: o fator chave é se a terceira parte está presente ou não como 

espectador; o outro fator é se a terceira parte é percebida como 

pertencente à esfera de influência de S ou H (LEECH, 1983, p.131).
8
 

 

Nessa citação, podemos observar que o foco do modelo de polidez proposto por 

Leech é a figura do outro, apesar de regras, então máximas, serem designadas às ações do falante. 

O outro, para o autor, pode ser o ouvinte, ou seja, aquele para quem a mensagem é direcionada, 

ou uma pessoa que exerce alguma influência e/ou está presente no momento da interação. 

Isto se deve ao fato de que nem todo tipo de interação é restrita a falantes e ouvintes, 

ao contrário, muitas vezes a simples presença de uma terceira pessoa, no momento da interação, 

pode mudar a linha de comportamento adotada pelos falantes e ouvintes, ou seja, é possível que 

ocorra uma mudança de seus footings
9
. 

 Goffman (1981) comenta que o ouvinte oficial em uma conversa de duas pessoas é 

também o destinatário da mensagem, ou seja, ele recebe atenção gestual e visual do falante, e será 

ele quem previsivelmente assumirá o turno em momento oportuno.  No entanto, quando nos 

deparamos com situações em que há mais de dois interlocutores envolvidos, podemos encontrar 

três ou mais participantes oficiais. Nestes casos, é fácil observar que o falante faz seus 

enunciados para o círculo como um todo, incluindo todos os seus ouvintes no seu olhar, 

                                                 
7
 Grifo nosso 

8
 Texto original:  Politeness concerns a relationship between two participants whom we may call self and other. In 

conversation, self will normally be identified with s, and other will typically be identified with h; but speakers also 

show politeness to third parties, who may or not be present in the speech situation. The label other may therefore 

apply not only to address, but to people designated by third-person pronouns. The importance of showing politeness 

to third parties varies: a key factor is whether or not third party is present as a bystander; another is whether the third 

party is felt to belong to s´s or to h´s sphere of influence. (LEECH, 1983, p.131) 
9
  Trataremos do conceito de Footing no próximo capítulo. 
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colocando-os em um status igualitário, mas certamente privilegiará um deles. Neste contexto de 

interação, observamos que Goffman nos mostra que a presença de um participante particular 

pode conduzir o nosso comportamento perante o grupo, ou seja, esse participante ratificado ocupa 

o lugar de zona de influência. 

Deste modo, acreditamos que a terceira parte pode ser uma pessoa, um grupo de 

pessoas, uma instituição, ou até mesmo uma imagem projetada de alguém que não se conhece, 

mas que se tem alguma idéia do que representa naquela interação. Qualquer agente que venha a 

interferir na construção, veiculação e recepção da interação, pode ser considerado como terceira 

parte, desde que este se configure como parte da esfera de influência de pelo menos um dos 

interlocutores daquela interação.  

Essa esfera de influência, citada por Leech (1983), pode gerar não somente uma 

mudança de comportamento dos interlocutores, como também direcionar o comportamento deles 

de acordo com as expectativas da terceira parte. Vejamos o caso da sala de aula: quando o 

professor não está presente, os alunos podem assumir determinados comportamentos que não 

condizem com aqueles que assumem em interações em que ele esteja presente; desse modo, a 

presença do professor influencia na construção da conduta do interlocutor, mesmo que suas 

mensagens não sejam direcionadas para o profissional e sim para um outro colega. 

Nesse sentido, podemos concluir que apesar de não ter os estudos de Goffman como 

base, a terceira parte ou zona de influência de Leech parece estar em conformidade com os 

estudos do primeiro, uma vez que seu foco investigativo privilegia as interações que se inserem 

em ambientes públicos. 

 

2.3.1 Quem pode ser a terceira parte? 

 

Buscamos em Goffman (1963; 1982) e em Bell (1984) alguns conceitos que possam 

nos auxiliar a definir a terceira parte ou zona de influência de Leech (1983). Segundo Goffman 

(1963, p.11), em muitas situações, certas categorias de pessoas podem não estar autorizadas a 

estarem presentes nas interações sociais, mas estão mesmo assim, então, “o ato de permanecer 

para escutar a conversa torna-se inapropriado”. Contudo, ao prezar pela polidez, os interlocutores 

buscam formas de evitar possíveis danos as próprias faces e as faces da terceira parte (ouvinte 

não autorizado) por meio de estratégias de polidez linguística. 
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Em outra obra, Goffman (1981, p.132) busca distinguir as categorias de ouvintes em 

três tipos: ouvinte oficial, espectadores e audiência, o que ele chamou de estrutura de 

participação. O primeiro tipo diz respeito ao destinatário oficial da mensagem, aquele para a qual 

a mensagem é dirigida, recebendo toda a atenção do falante. Nesta categoria, se insere a típica 

interação entre falante e ouvinte, estudada pelos lingüistas Brown; Levinson (1978; 1987).
10

 

Já os espectadores são constituídos por pessoas que acompanham a conversa, 

podendo temporariamente escutar a conversa, ou pegar pedaços dela, sem muito esforço ou 

atenção, tornando-se, então, ouvintes por acaso. Para o autor, a presença do espectador deve ser 

considerada uma regra, não uma exceção, pois em ambientes públicos, qualquer um pode se 

tornar um espectador.  

A outra categoria de ouvintes refere-se à audiência que, conforme o autor tem o 

direito de examinar o falante, apreciar os comentários realizados por ele, mas não respondê-los de 

uma forma direta. O termo audiência pode abranger aqueles que escutam programas e conversas 

de rádio ou aqueles que assistem a uma peça de teatro ou televisão.  

Por estarem, na maioria das vezes, ausentes do ambiente físico em que a interação 

está sendo realizada, como é o caso dos programas de rádio e televisão, e por consistirem um 

grupo heterogêneo, os indivíduos que compõem a audiência possuem características 

diferenciadas daqueles que pertencem às primeiras categorias. Assim, podemos dizer que a 

audiência configura-se como um grupo de destinatários indiretos da mensagem, heterogêneo, 

imaginário, pois não pode ser visto ou conhecido de fato, mas é extremamente sensível aos 

efeitos das mensagens encaminhadas pela mídia. 

Apesar de Goffman ou mesmo Leech não terem mencionado, contamos também com 

situações em que existem ouvintes ocasionais que são ratificados, no sentido de serem 

autorizados para acompanhar a interação, mas que não participam como falantes, apenas como 

ouvintes. Encontramos tais tipos de ouvintes em pesquisas sociais, tais como a pesquisa 

etnográfica, a qual requer que o pesquisador se insira na comunidade para compreender sua 

cultura, sua estrutura social ou mesmo sua linguagem. 

Para Gil (1999), esse procedimento metodológico pode gerar alguns entraves, ou 

mesmo enviezamentos para análise dos dados coletados, pois a presença do pesquisador pode 

                                                 
10

 Os estudos realizados sobre o fenômeno da polidez lingüística pelos autores não apenas se limitaram a interações 

face a face, como também a interações típicas ou ideais, nas quais havia a presença de apenas uma categoria de 

falante e ouvinte, no caso do ultimo ouvintes oficiais. 
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provocar alterações no comportamento dos observados, pois eles sabem que estão sendo 

observados. Diante disso, o autor assinala que existem outros procedimentos metodológicos que 

não a observação participante que coletariam os dados de modo mais real. 

Tentando compreender melhor os diversos tipos de ouvinte, Bell (1984) analisa o 

estilo da audiência. O autor define estilo como uma forma de reagir à audiência, e por isso o 

falante, primeira pessoa, delineia seu discurso conforme as pessoas que estão presentes na 

interação. Sabendo que uma audiência é composta não apenas pelo ouvinte oficial, Bell sugeriu 

que a audiência seria uma categoria que inclui, não apenas o ouvinte oficial segunda pessoa, mas 

também o que ele chama de terceiras pessoas, a saber: bisbilhoteiro
11

 ,  espiões
12

 e auditor. 

Para Bell (1984), são bisbilhoteiras aquelas pessoas que se fazem presentes na 

interação, escutam as conversas, mas não são membros ratificados do grupo e não têm permissão 

para estar ali. Um exemplo deste tipo de papel ocorre quando estamos na fila de um banco ou 

supermercado e as pessoas que estão à nossa frente comentam sobre um assunto particular, que, 

inevitavelmente, ouvimos tudo e muitas vezes nos sentimos tentados a manifestar nossa opinião. 

Acerca deste tipo de ouvinte, Bell (p.177) distingue dois tipos, aqueles que o falante conhece e 

que pode configurar seu enunciado para ele, e outro que o falante desconhece, como aquele 

citado no exemplo da fila de banco. 

O autor ressalta que em situações de comunicação de massa, como em uma 

transmissão de um programa, novela ou outro gênero televisivo ou cinematográfico, os “ 

bisbilhoteiros”
13

 são o foco da configuração do discurso dos falantes. Sendo assim, em um 

programa de auditório transmitido para todo o Brasil, os falantes estariam no palco, apresentando 

o show, os destinatários seriam as pessoas que compõem o auditório, os auditores seriam 

avaliadores, produtores, e os chamados “bisbilhoteiros” seriam as pessoas que assistem o show 

via televisão. 

Outros que também possuem essas mesmas características são os espiões, que além 

de não ter a permissão para acompanhar a interação, também são ignorados pelos seus membros. 

Nesses casos, tanto falante quanto ouvinte desconhecem que há alguém ouvindo a conversa, 

como em um grampo telefônico que capta a interação entre políticos. 

                                                 
11

  Tanto em Goffman (1981) quanto em Bell (1984), o termo utilizado é overhearer, mas por falta de um termo 

correspondente em português, optamos por usar bisbilhoteiro. 
12

  No original: eavesdropper   
13

 Sob a perspectiva de uma comunicação de massa, acreditamos que o termo bisbilhoteiro seja inadequado, visto que 

na literatura, o que eles figuram são a real audiência destes tipos de programas. 
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Outro tipo de ouvinte que pode influenciar o discurso do falante é o que chama de 

árbitro
14

, que como o próprio nome já diz, é uma figura que elucida as regras do jogo, nesse caso 

o jogo da interação. Apesar de não estar presente fisicamente, o falante costuma se apóia nele 

para desenvolver seu discurso, deste modo, ele está presente no imaginário do falante. 

Dependendo do árbitro em mente, o falante pode desenvolver seu discurso de 

diferentes maneiras, se ele faz parte de uma religião, ele conhece o árbitro dela, suas regras e 

como deve se expressar, utilizando elementos que o identifique a tal religião, mas se ele é 

vendedor e precisa vender um carro para alguém de outra religião, ele tentará acessar o que ele 

julga ser “o árbitro” que rege o imaginário de seu cliente, tentará usar expressões que se 

identifiquem com ele.  

Assim sendo, podemos conceber o árbitro como uma espécie de grupo de referência, 

pelo qual o falante se espelha ao tentar interagir com diferentes ouvintes. O falante está apto a 

adotar o discurso do árbitro, somente quando ele possa identificar os grupos de referência, 

acessar e analisar os sistemas lingüísticos presentes, ou seja, conhecer suas regras, e estar 

disposto a incorporá-las no seu discurso. 

O último papel e para esta pesquisa o mais importante é o de auditor, que, ao 

contrário dos papéis anteriores, ele se faz presente na interação, é conhecido, membro ratificado, 

e, na maioria dos casos, é a segunda pessoa de maior influência no discurso do falante, uma vez 

que o foco do falante seja interagir com o ouvinte oficial.  

Os mesmos padrões de estrutura sociolinguística já descritos para o destinatário 

oficial serão realizadas para o auditor, mas se manifestarão de modo mais suave. 

Como uma pessoa fala antes de um auditor reflete como a pessoa fala ao mesmo 

indivíduo como destinatário. A influência do auditor é mudar o estilo de um 

falante na mesma direção, mas não com a mesma intensidade como se o auditor 

fosse realmente o destinatário. Falantes tratam auditores como uma segunda 

classe de destinatários. (BELL 1984, p.174)
15

 

 

O auditor pode ser alguém que supervisiona, acompanha a interação, mas faz isso 

com consentimento dos presentes. Neste caso, podemos citar esta pesquisa, pois ao acompanhar 

os chats, a pesquisadora teve de se inscrever na turma, ocupar um papel conhecido por todos e, 

tanto antes como durante a conversa, pediu o consentimento para estar ali, nos termos de Bell 

                                                 
14

 Do original, Referee. 
15

  “The same patterns of sociolinguistic structure already described for the addressee will hold for the auditor but in 

a weaker form. How a person speaks before a given auditor reflects how that person speaks to the same individual as 

addressee. The auditor´s effect is to shift a speaker´s style in the same direction but not to the same degree as if the 

auditor were actually addressee. Speakers treat auditors as second-class addressees.” (BELL 1984, p.174) 
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(1984) a pesquisadora seria uma auditora-investigadora. 

O autor nos mostra que em uma interação, na qual se faz presente o auditor, além do 

falante e segunda pessoa há mais pressão sobre o falante e, por conseguinte sob os demais 

presentes que em uma interação sem auditor. Por isso, optamos por adentrar as salas de bate-papo 

com aproximadamente vinte minutos de seu início e sair dez minutos antes de seu término 

previsto, pois buscamos averiguar como reagem as primeiras e segundas pessoas da interação 

sem a presença da terceira parte, ocupada pela auditora pesquisadora. 

Em alguns casos, a presença do auditor pode afetar bastante a interação. Uma delas 

acontece quando o auditor ocupa o papel de destinatário, outra é quando o auditor tem mais poder 

(em algum aspecto) e assim afeta o discurso do falante que a presença do destinatário oficial. 

Com base nisso, tomamos como hipótese que enquanto o auditor-pesquisador sob a figura do 

professor conteudista da disciplina estiver presente na sala de bate-papo há mudança de estilo no 

discurso do tutor. 

Correlacionado o modelo de Bell (1984) com o modelo de Polidez de Brown; 

Levinson (1987) observamos que estratégias como desloque o ouvinte; seja simpático; use 

marcadores de identidade e grupo; inclua falante e ouvinte na mesma atividade; demonstre 

respeito ocupam lugar importante quando o falante pretende adquirir aprovação tanto de um 

destinatário oficial como de um auditor.  

Algumas dessas estratégias podem revelar o quanto de intimidade ou falta dela existe 

ou se o participante quer adquirir intimidade ou delimitar poder na interação. Tudo isso pode ser 

observado a partir do modo em que o falante se expressa.  Desse modo, estratégias como as 

citadas acima nos darão pistas de como o auditor-pesquisador influencia o discurso de tutores e 

alunos que se submeteram a pesquisa. 

“De fato, a escolha das expressões linguísticas pode ser usada para assinalar 

quem é o destinatário dentro de um grupo (GAL, 1979, p.121)- isto é, salientar 

os papéis do destinatário e auditores como membros da audiência”. (BELL, 

1984, p. 175)
16

 

2.3.2 Estilo 

 

Segundo Labov (2008), em seu estudo sobre a variação em lojas de departamento em 

Nova York, a variação pode ser subdividida em dois grupos “social” e “estilístico”,  o primeiro 

                                                 
16

 “ In fact, the choice of language could be used to signal who was the addressee in a group of people ( GAL, 1979, 

p.121)- that is, to assign the roles of addressee and auditors among audience members”. 
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tipo diz respeito as diferenças nos falares de diferentes pessoas, tais como pessoas de diferentes 

sexos, idades e níveis de escolaridade, já o segundo pretende dar conta das diferenças 

encontradas no falar de um único falante. Definido desse modo, o estilo pode ser uma categoria 

linguística difícil de ser analisada, a não ser quando o pesquisador opta por estudá-lo através do 

estudo de caso.  

Para Bell (1984), o estilo consiste em um grau de variação existente no discurso de 

um falante individual. Com essa perspectiva, nos parece favorável visualizar o grau de variação 

como uma derivação do que seria um padrão linguístico compartilhado socialmente. 

Na tentativa de caracterizar a mudança de estilo, Labov (2008) sugere que o estilo 

varia conforme a quantidade de atenção dada a fala, e assim, conclui que quanto mais monitorada 

é a fala, de modo mais formal, ela se manifesta.   

Além dos fatores sociais, como sexo, idade, nível de escolaridade e classe social, 

Patrick (s/d), com base em Bell (1997) and Wolfram & Schilling-Estes (1998), tenta sintetizar os 

modos e os níveis lingüísticos, pelos quais a mudança de estilo opera. Segundo o autor, a 

mudança de estilo pode ocorrer na alternância de: formalidade para informalidade, e vice versa; 

entre códigos e dialetos; quando há: mudança de registro; hiper-correção. Assim, podemos 

observar a mudança de estilo nos níveis fonológicos, gramaticais, lexicais, semânticos, 

pragmáticos (polidez) e discursivos. 

 

2.3.3 O modelo Design de estilo da audiência 

 

Partindo da hipótese de Labov (1972), Bell (1984) busca em outras pesquisas dados 

que refutem ou corroborem sua premissa, e encontra o seguinte: a) a presença física do 

interlocutor e seu papel na interação podem condicionar um tratamento mais ou menos formal da 

fala; b) nem sempre uma fala menos formal requer menos atenção do falante; c) mesmo na 

leitura, o falante pode alternar estilos, dependendo do seu foco e da audiência. Diante dessas 

constatações, observa-se que a atenção a fala é um fator que contribui para o desenvolvimento do 

estilo, mas não é o único, nem mesmo aquele que vai definir o grau de formalidade empregado na 

fala. É a audiência, entre outros fatores, que terá um maior peso sobre a escolha do estilo adotado 

pelo falante, assim, não podemos compreender o estilo como algo estático, engessado, mas como 
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algo que alterna, se transforma por natureza, tal como o footing
17

. 

O modelo de Bell (1984) sugere que os falantes ajustam, configuram, delineiam seus 

discursos conforme a audiência para demonstrar intimidade e solidariedade, ou seja, o estilo 

deriva da esfera social e por isso é sensível à audiência e visto desse modo, ele pode ser um 

grande objeto científico para a linguística.  

Analisar a mudança de estilo do falante sob o pressuposto de que ele busca a 

solidariedade, aprovação para com sua audiência é visto como um problema na concepção de 

Patrick (s/d). O autor comenta que essa é uma visão limitada, uma vez que o falante pode, como 

Bell (1984) mesmo comenta, optar por um estilo divergente, pelo qual haverá poucas chances de 

haver consenso na interação. Avaliando desse modo, o modelo de Bell incorre no mesmo 

problema do modelo de Brown; Levinson (1987) quando os autores já criticados por isso 

sugerem que os falantes interagem buscando a harmonia na interação. 

Apesar de compartilharmos com a crítica, acreditamos que o modelo de Bell (1984) é 

consistente e adequado para a nossa análise, pois o autor assume que o estilo não seja algo tão 

individual que possa impossível de ser analisado, ao contrário, o vê como um reflexo das 

interações sociais. 

Concebendo o estilo como uma derivação do contexto social em que os falantes estão 

inseridos, e diante de suas diversas interações, Bell distingue três níveis de relações entre o que 

próprio do indivíduo e dos grupos sociais com os quais ele se relaciona: a) o falante muda seu 

estilo para torná-lo similar ao estilo de outro falante em um dado momento sincrônico; b) o 

falante muda seu estilo quando se transcorre algum tempo ou muda-se de lugar para parecer com 

as pessoas desse lugar ou tempo; c) Todo um grupo de falantes muda seu estilo para parecer um 

outro grupo de falantes que empregam normalmente tal estilo. Essas mudanças de estilo nos 

sugerem que os falantes são pessoas sensíveis às interações, e quando pretendem estabelecer 

identidade e aprovação sujeitam-se a mudar seu estilo para conseguir atingir seus objetivos. 

“O ritual de cortesia opera em todas as situações sociais (Beeman, 1977), cujo 

status relativo deve ser reavaliado a cada mudança de ocasião. Uma mudança 

extrema de estilo é um resultado provável de tais mecanismos sociais. Desde que 

a deferência é um comportamento dirigido a audiência, no modelo que 

desenvolvo, extrema deferência poderia facilmente prduzir uma extrema 

                                                 
17

 Analisando o estilo sob a perspectiva de Bell (2004), observamos que o conceito de footing de Goffman (1981) 

está intimamente associado a aquele, pois ambos tratam da variação, o primeiro sinaliza uma mudança mais visível, 

como o desvio para o ingresso em um determinado grupo, já o segundo não deixa de incorporá-lo, mas também se 

manifesta mais sutilmente, como a mudança no tom de voz. 
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mudança de estilo dirigida a um determinado público.” 
18

(1984, p.156) 

 

Entendemos que o modelo proposto pelo autor tem grande afinidade com os modelos 

de Brown; Levinson (1987) e Leech, além dos demais estudos de polidez já citados no início 

desta tese, visto que conceitos como polidez positiva e negativa podem responder às necessidades 

dos falantes quando eles precisam compartilhar ou preservar suas imagens e para isso a mudança 

de estilo pode figurar como uma ou mais estratégias e restrições sugeridas pelos autores. Diante 

disso, compartilhamos com Bell (1984) a idéia de que a polidez é uma faceta de um estilo macro, 

especialmente quando se busca aprovação. 

A esse respeito, Bell (1984) comenta que a acomodação da fala da primeira pessoa a 

sua audiência é resultado de um processo social chamado de convergência, pelo qual a falante 

tenta igualar seu estilo ao do seu ouvinte, expressando-se através do sotaque, conteúdos 

enunciados e pausas similares aos de seu ouvinte.  

Em contrapartida, os estudos de Thakerar, Giles;  Cheshire (1982, apud BELL, 1984) 

demonstram que nem sempre tentar imitar o estilo do ouvinte pode compensar o esforço de 

desviar o estilo, uma vez que o ouvinte pode repudiar o falante por isso. Desse modo, o falante 

deve intuir quando manter, desviar, perder ou aprender  um estilo para atingir suas metas sociais 

na interação. 

Com base nisso, o estilo pode: a) sofrer desvio, quando alguém de uma classe social x 

tenta falar como y, mas isso não faz dessa pessoa pertencente a classe y, e vice-versa, ou seja, o 

estilo configura-se como um reflexo da estratificação social, mas não ela em si; b) sofrer 

avaliação por parte da comunidade de fala e dos grupos de referência aos quais o falante está 

inserido, um exemplo ocorre quando uma pessoa que mora em uma cidade, como Fortaleza e 

passa morar em Belo Horizonte, vai ser avaliada pelas comunidades de fala dos dois lugares, ou 

seja, faz-se a busca pela identidade linguística, mas nesse caso há derivação daquilo que é usual, 

apreciado em um lugar e em outro; c) ser aprendido e esquecido, esse argumento sugere que com 

o desenvolvimento e as interações sociais que tem o indivíduo, ele pode aprender novos estilos e 

esquecê-los temporariamente ou indeterminadamente, dependendo da situação. Para o autor, 

                                                 
18

 “ Ritual courtesy operates in all social situations ( BEEMAN, 1977), and relative status must be reassessed at 

every change of occasion. Extreme style shift is a likely result of such social mechanisms. Since deference is an 

audience-directed behavior, in the framework I develop below, extreme deference could easily prduce extreme 

audience-directed style shift”. 
 



62 

 

 

“variação de estilo, estratégias polidez e sistemas gramaticais diminuem e se decompõem 

conforme o idioma deixa de ser usado com as pessoas que retribuem tais formas” (1984, p.158)
19

 

Em termos mais específicos, o modelo de Bell parte da hipótese que a variação de 

estilo existe, em algumas circunstâncias é mais saliente, mas essa variação está mais presente no 

discurso do falante, que ocupa o papel de 1ª pessoa, em seguida pelo ouvinte, que ocupa o papel 

de 2ª pessoa, e por último os papéis que compõem a 3ª pessoa na interação. Deste modo, quanto 

maior é a proximidade do falante, maior é a probabilidade deste sujeito sofrer com a variação de 

estilo, e essa variação de estilo decorre da influência de um tipo de terceira parte que pode estar 

presente ou não na interação, assim, essa hipótese corrobora a idéia de 3ª parte ou zona de 

influência proposta por Leech (1981). 

Além dos participantes ratificados e não ratificados na interação, Bell (1984) comenta 

que o tópico e o cenário também são fatores determinantes para a variação do estilo.  Algumas 

pesquisas sociolinguísticas, tais como as de Labov e outras mais recentes, como mostra o Atlas 

Lingüístico do Brasil, quando o falante comenta sobre determinados tópicos, como lembranças, 

histórias da infância, que requerem mais emoção, eles geralmente alternam de um estilo mais 

monitorado, encontrado nas leituras e entrevistas, para um menos monitorado, chegando a ser 

emocionado. 

A mudança de tópico também se reflete nas pesquisas de Brown; Levinson (1987), 

pois duas de suas estratégias sugerem que o falante pode se preservar e preservar seu destinatário 

quando evita falar sobre tópicos polêmicos, como política, religião. Outra estratégia sugere que o 

falante procure concordar e evitar a discordância, ou seja, se o tópico for bem aceito pela 

audiência, para manter sua imagem e conseguir aprovação, ele deve-se manter de acordo com o 

que já foi dito e evitar discordar, seria uma atitude defensiva que o preservaria. 

Com relação ao cenário, Bell comenta a pesquisa de Hindle (1979), 

Hindle (apud Bell, p.179) analisou o discurso de uma pessoa em três ambientes 

de uma casa, no escritório e durante um jogo de bridge. A pesquisa mostrou que 

houve diferentes manifestações freqüentemente associadas com diferentes 

valores das variáveis vogal estudada.  

 

Esse resultado demonstra que fatores extralingüísticos podem influenciar o discurso 

do falante, deixando-o mais ou menos à vontade, com um estilo mais ou menos monitorado 

                                                 
19

 "Style ranges, politeness strategies, and grammatical systems diminish and decay as the language  ceases to be 

used with persons who would reciprocate such forms" 
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dependendo do ambiente, onde ele se encontra. Labov (2008) recomenda que ao fazer as 

entrevistas com os informantes deve-se prezar pelo ambiente. Escolher um ambiente em que o 

informante sinta-se à vontade e livre de perturbações é ideal para a coleta de dados, o autor 

acrescenta que verificar os aparelhos de captação e a acústica permite que os dados coletados 

sejam passíveis de transcrição. 

Tomando como base esses autores, que trabalharam com ambientes físicos de 

interação, cabe-nos responder a seguinte pergunta: é possível fazer tal estudo considerando o 

cenário como um fator de mudança de estilo, uma vez que a interação se dará em um ambiente 

virtual? 

A nossa resposta é sim, pois o cenário não é composto apenas de elementos físicos, 

mas das imagens que compartilhamos deste cenário, que podem mudar conforme nossos 

interesses. Vejamos o nosso corpus, ele é composto por diversas conversas instauradas em 

“janelas”, que abrigam além dos nomes e imagens escolhidas pelos participantes, poucos 

recursos: tipo de letras, formas de ressaltá-las, atos de fala e espaço para digitação com botões 

que permitem enviar mensagem, sair da sala, aumentar a janela, diminuí-la ou mesmo fechá-la, 

como nos mostra a figura 1. 

FIGURA 1: sala de bate-papo disponível no AVA SOLAR 

 

Fonte : Ambiente Virtual de Aprendizagem Solar 

 

Esse espaço que toma a atenção do aluno e do tutor é palco de vários tipos de 

interações sociais que permitem que seus interlocutores possam fazer-se presentes, sem 
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precisarem compartilhar a mesma sala. Nesse espaço virtual, os sujeitos da interação manifestam-

se, discutem, dialogam, queixam-se, marcam suas identidades e dependendo com quem e sobre o 

que estão falando, esse ambiente formal (primariamente institucionalizado) pode tornar-se menos 

formal, menos parecido com um cenário de um chat educacional virtual, mais parecido com uma 

conversa descontraída entre colegas, que não parecem estar em uma sala de aula na universidade, 

mas no pátio. 

Desse modo, cremos que mesmo a “janela” sendo a mesma, ela não encerra o cenário 

em si, compreendemos que os sujeitos que ali interagem podem elucidar outros elementos que 

fazem daquela janela outra coisa que não seja um chat educacional virtual, e um dos elementos 

que julgamos ser essencial para isso é o tópico discutido.  

Para Bell (1984, p.181), os falantes costumam relacionar tópicos a cenários e por 

conseguinte a grupos de pessoas. “Tópicos como educação e ocupação, e cenários como escola e 

trabalho, podem causar mudanças de estilo adequado a um empregado ou a um professor”. 

Acreditamos que a afirmação do autor não é de todo equivocada, especialmente quando os 

interlocutores estão no início de uma conversa, ou têm pouca familiaridade com entre si, com o 

cenário e tópicos discutidos, mas do contrário, essa me parece uma afirmação engessada, na 

medida em que as interações são dinâmicas por natureza. 

Vejamos a seguinte situação, quando estão presentes apenas alunos, quais assuntos 

podem ocorrer? Como a linguagem deles se configura? Será que o modo pelo qual eles se 

expressam muda quando o tutor chega? Será que o tutor ocupa papel de auditor quando entra na 

sala? E quando há a presença de um auditor pesquisador, os tópicos mudam? São mantidos? Ou 

perdidos?  Os tópicos provocam estilos pré-determinados, em que momentos? O tom do início da 

conversa se transforma? 

Com base nessas questões, buscaremos desenvolver esta tese, mas para isso devemos 

retomar Goffman (1981; 1986), especialmente sobre seus conceitos de frame e footing, pelos 

quais os interlocutores de uma dada situação se perguntam “o que está acontecendo aqui?” para 

tentar decifrar como devem se portar na situação. 
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3 FOOTING 

 

Em 1979, ao escrever um artigo para a revista Semiótica, Goffman introduziu na sua 

bibliografia o conceito de footing, sustentado nas noções de frame, também discutidas por ele em 

trabalho anterior (GOFFMAN, 1974). Para o autor, o frame é uma espécie de esquema de 

referência, mas não se estrutura em termos especificamente mentais, correspondendo ao modo 

pelo qual um aspecto da atividade é organizado.  

A cognição funciona como um elemento de alcance sem a capacidade geradora de um 

acontecimento. “Dada a sua compreensão do que está acontecendo, os indivíduos ajustam suas 

ações a essa compreensão, e geralmente descobrem que o mundo sustenta esse ajustamento. 

Trata-se de premissas organizacionais sustentadas tanto na mente quanto na atividade”. 

(GOFFMAN, 1974, p. 247) 

A partir da noção de frame, podemos considerar que cada pessoa assume diferentes 

papéis sociais, e que cada papel pressupõe direitos e obrigações, ou seja, para ser um professor, é 

preciso que o sujeito tenha Know-How sobre o assunto a ser ensinado, tenha certa habilidade em 

tratar o público, conheça as políticas institucionais e as respeite, entre outros atributos. Quando 

assume esse papel, ele tem o direito de: ser respeitado pelos alunos e demais colegas da 

instituição, receber pelos serviços prestados, atuar em local adequado para seu ofício. As 

características citadas e muitas outras formam o papel do professor, que de um modo mais ou 

menos saliente deve ser conhecido pelas pessoas envolvidas na interação com ele. 

Sendo assim, ao interagir com um professor, a pessoa deve ter em mente tais 

características, e com o uso delas irá presumir quais interpretações mais adequadas poderão ser 

feitas ao se comunicar com ele. É um processo lógico, que restringe as opções paradigmáticas, 

facilitando o desenvolvimento das interações, mas não as encerra a isso. 

Em seus escritos, Goffman não conceitua footing de modo explícito, mas dedica a 

esse elemento da interação todo um capítulo de seu livro Forms of Talk publicado em 1981 

juntamente com outros artigos. Na versão em português, os tradutores fazem um resumo e neste 

propõem que footing seja concebido como o “alinhamento, a postura, a posição, a projeção do eu 

de um participante na sua relação com o outro, consigo próprio e com o discurso em construção” 

(RIBEIRO; GARCEZ, 1998, p. 70).  

A partir desse conceito, observamos que Goffman confronta papéis sociais no 
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processo interativo, cujos sujeitos lançam mão de estratégias interacionais para compreender um 

ao outro e a própria situação. Com base nessas informações, podemos associar footing ao 

conceito de face, postulado por ele como uma “imagem do eu em termos de atributos sociais 

aprovados” (1967, p.5). Desse modo, acreditamos que o footing é o exercício da face, que por sua 

vez, depende de um frame (1981) para se definir.  

Os atributos sociais aprovados são construídos a partir de um conhecimento 

compartilhado por um grupo específico, ao qual o sujeito se baseia para escolher os modos, 

palavras e gestos que ele julga convenientes para interagir com determinada pessoa ou grupo em 

uma situação particular. 

Assim sendo, a sua postura ou footing será fruto de uma interação mental, que 

consiste na seleção de papéis disponíveis para uma dada situação particular e uma interação 

social, na qual, o sujeito projetará um eu, baseado nas expectativas que tem e que julga que o 

outro tenha sobre ambos naquela situação. Dentro desse frame, que contempla atributos, direitos 

e obrigações dos papéis desempenhados pelos sujeitos, a pessoa selecionará aqueles que acredita 

serem adequados ou aprovados pelo grupo ou interlocutor em questão, e os mostrará na interação, 

seja em forma de atos verbais, gestos ou olhares. Nesse momento, ela fará um trabalho de face, 

pois estará suscetível a manter ou perder a face, se escolher atributos errados, por exemplo. Na 

interação com o outro, será construída a projeção de si mesma, que de início pode se mostrar de 

uma forma, mas que depois, conforme se desenrola a situação. 

Sobre papéis sociais, Linton (1943, p.133-134) considera que este seja um aspecto 

dinâmico do status, que para o autor é uma posição do indivíduo em um determinado padrão. “O 

status do indivíduo significa a soma total de todos os status que ele ocupa. Ao efetuar os direitos 

e deveres que constituem status, está desempenhando um papel”. 

A esse respeito, Malufe (1992) comenta que os sujeitos envolvidos em um 

determinado frame executam papéis condizentes com este, no entanto, podem em algum 

momento assumir papéis desalinhados, levando os interlocutores a se remodelarem ao novo 

posicionamento, ou footing, do interlocutor. 

Em seu artigo sobre footing, Goffman (1981) comenta sobre a postura de um político 

frente ao encontro com uma jornalista em ambiente público. O frame da situação foi descrito da 

seguinte forma:  

Após a cerimônia de assinatura de um documento no Salão Oval, o Presidente 

se lanvantou de sua mesa de trabalho e em tom gracejoso, se dirigiu a Helen 
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Thomas, da UPI (Unitided Press International). 

Nixon: __ Helen, você continua usando calças compridas. Você prefere mesmo? 

Quando eu vejo moças usando calças compridas, me lembro da China. 

Helen: __As chinesas estão passando a usar roupas cada vez mais ocidentais. 

Nixon: __Isto não é uma crítica, mas calças às vezes ficam bem para algumas 

pessoas e para outras não. 

Nixon: __Mas acho que lhe caem bem, dê uma voltinha. 

Enquanto Nixon, o Ministri da Justiça Elliot L. Richardson, o diretor do FBI, 

Clarence Kelly, e outros funcionários jurídicos sorriam, Helen Thomas fez uma 

pirueta para o Presidente. 

Nixon: __ O que seu marido acha de você usar calças compridas? 

Helen: __Ele não se importa. 

Nixon: __Calças são mais baratas do que vestidos? 

Helen: __ Não. 

Nixon: __Então mude- determinou o Presidente com um sorriso largo e 

malicioso enquanto os outros repórteres e cinegrafistas caíam na gargalhada. 

(GOFFMAN, 1981, p.124-125) 

 

No exemplo, o discurso enunciado pelo político, seu tom de voz e comentários sobre 

a vestimenta da jornalista sinalizaram que não mais se tratava ali de um político, mas de um 

homem provocando uma mulher. Para tanto, o político que antes de conversar com a jornalista 

fez uso de estratégias de polidez para falar sobre assuntos delicados no momento da assinatura do 

documento em questão, quando a viu, lançou mão de outras estratégias de polidez que visavam 

alguma aproximação entre homem e mulher. Como se tratava de um político importante, ex-

presidente dos EUA, essas estratégias de aproximação sugeriram não apenas elogios indiretos 

como também marcaram a assimetria da relação social que se instaurava naquele encontro. 

A partir desse exemplo podemos dizer que ocorreram dois frames, o primeiro é a 

situação formal de uma conferência de imprensa no salão Oval da Casa Branca. O segundo, por 

sua vez, é um frame menos formal, próprio de uma conversação íntima, pois há por parte do 

Presidente alguma intimidade ao se dirigir a jornalista.  Vale ressaltar, que o primeiro frame não 

mudou, este continua delineando a conduta dos presentes, mas ao assumir um estilo de 

iniciativa
20

, e conseqüentemente, mudar de footing, o ex-Presidente fez uso de papel presente em 

outro frame, que não aquele ao qual estava inserido.  

Quando mudou de footing, Nixon levou a mudança de footing da jornalista, que 

buscou realizar um footing que não lhe expusesse mais que a nova situação havia lhe colocado. 

                                                 
20

 Segundo Bell (1984), o estilo de iniciativa dá origem a uma mudança de situação, tópico, podendo mudar, 

inclusive, o uso de um padrão linguístico para outro, criando ou redefinindo, assim, nos termos de Goffman, um 

frame secundário. 



68 

 

 

Então de jornalista passou a se projetar na interação como mulher ao “fazer uma pirueta” para o 

então presidente. Goffman (1981) comenta que no momento em que Helen fez a pirueta, ela 

também fez uso de papel de outro frame, este estaria enquadrando situações como aulas e 

espetáculos de balé. 

Uma mudança de footing implica em uma mudança de alinhamento que 

assumimos para nós mesmos e para os outros presentes, expressa na forma em 

que conduzimos uma produção ou recepção de uma elocução. Uma mudança 

em nosso footing é uma outra forma de falar de uma mudança de nosso frame 

de eventos. (GOFFMAN, 1981, 128) 

 

Desse modo, podemos concluir que os atos de fala enunciados pelo ex-Presidente e a 

jornalista demonstraram uma delimitação entre as posições de presidente e jornalista e os papéis 

de homem e mulher na interação, houve aí uma redefinição do estilo, consequentemente uma 

redefinição do frame.  

Para Bell (1984), o estilo de iniciativa (no exemplo, adotado pelo Ex. Presidente) 

pode ser considerado como convergente ou divergente. O primeiro tipo diz respeito à mudança 

para ter aprovação do interlocutor e/ou terceiras pessoas e o segundo tipo não tem esse propósito. 

Qual seria o caso do ex-presidente? 

Goffman, apesar de não ter mencionado em seu estudo, no exemplo que escolheu 

para representar o conceito de Footing, encontramos algumas estratégias de polidez linguística 

que julgamos ser importantes elementos para constituição dos footings assumidos pelos 

participantes de uma interação. Essas estratégias atuam em diferentes direções: atuam como 

atenuadoras das relações de poder, no início do diálogo, e em seguida demarcaram as posições 

entre o ex-Presidente e a jornalista. As estratégias podem ainda funcionar como indicadoras de 

footing, na medida em que fornecem pistas sobre qual footing os interlocutores estão lidando, 

demonstrando para eles quais estilos estão em evidência, para que não incorram no erro de se 

dirigir a um footing, quando na verdade estão lidando com outro.   

Em termos de polidez linguística, observamos que o Ex-Presidente dos EUA alternou 

seu estilo político para um estilo provocador. Quando ele fala das calças compridas de Helen, 

Nixon pergunta se ela prefere mesmo. Nesse momento, ele usou uma estratégia de polidez 

positiva (foque nos interesses do ouvinte). Ao ouvir uma resposta generalizadora, estratégia de 

polidez off-record, na qual a jornalista se resguarda, ele segue seu movimento também e se 

resguarda, assegurando que não se trata de uma crítica, sugerindo um possível elogio (estratégia 
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de polidez positiva) ressaltado pela fala “mas acho que elas lhe caem bem. Em seguida, ele usa 

de uma diretiva e a ordena a fazer a pirueta. Prontamente, devido às condições que se impuseram, 

a jornalista fez, e a partir daí, entra em cena o Presidente autoritário, que poderíamos incluir 

como uma mudança de footing, o qual não se importa mais com as faces de Helen. 

Como podemos observar no exemplo, a jornalista percebeu que não estava mais 

lidando com o Presidente, mas com o homem, mas este não era um homem qualquer, era um 

homem que exercia algum poder sobre suas ações, naquele momento, especialmente por estar em 

público. Desse modo, depois de identificar a mudança, ela respeitou o seu curso e fez seu papel 

de mulher, fez uma pirueta para o Presidente. Quais indícios na fala do Presidente fizeram com 

que ela identificasse que não estava mais lidando com o Presidente, mas com um homem? Por 

que ela mudou de footing? 

Provavelmente, ela mudou seu footing em reação ao novo estilo apresentado pelo 

Presidente, ela redefiniu o frame, juntamente com ele, mesmo demonstrando desconforto com a 

nova situação, ela procurou concordar com ela para evitar que se instaurasse um constrangimento 

ainda maior. 

A respeito de interações face a face, Goffman (1981, p. 128) faz as seguintes 

afirmações sobre footing, a saber:  

1. O alinhamento, ou porte, ou posicionamento, ou postura, ou projeção 

pessoal do participante está de alguma forma em questão; 

2. A projeção pode ser mantida através de uma faixa de comportamento que 

pode ser mais longa ou mais curta do que uma frase gramatical, de forma que a 

gramática frasal não será de grande ajuda, embora pareça claro que alguma 

forma de unidade cognitiva está minimamente presente, talvez uma oração 

fonêmica. Estão implícitos segmentos prosódicos, não sintáticos; 

3. Deve ser considerado um contínuo que vai das mais evidentes mudanças 

de posicionamento às mais sutis alterações de tom que se possa perceber; 

4. Quanto aos falantes, a alternância de código está comumente presente e, 

se não está, estarão presentes ao menos os marcadores de som que os lingüistas 

escutam: altura, volume, ritmo, acentuação e timbre; 

5. É comum haver, em alguma medida, a delimitação de uma fase ou 

episódio de nível mais elevado da interação, tendo o novo footing um papel 

liminar, servindo de isolante entre dois episódios mais substancialmente 

sustentados. 
 

Como podemos observar, elementos como tom de voz, sons, ritmo e timbre são 

importantes demarcadores das mudanças de footing. A jornalista percebeu que o tom do 

Presidente havia mudado, e por estar em um ambiente público, talvez ele quisesse se exibir, 

exibir uma face apreciada pelos homens, maioria dos presentes. Acreditamos que se o homem na 
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cena não fosse o Presidente, é possível que Helen tivesse agido de forma distinta, talvez evitasse 

responder as perguntas dele. Nesse contexto, fazer uma pirueta seria considerada uma ação 

absurda, desalinhada com aquela situação, mas ele era o Presidente, e ali se instaurava uma 

relação de poder, que estava firmada antes de se dar a interação (frame), portanto, ela se rendeu, 

apesar de usar calças compridas. 

Podemos dizer que nesse curto encontro social citado por Goffman observa-se que ao 

interagirmos uns com os outros precisamos nos dar conta de qual imagem pretendemos passar na 

interação, considerando que o que queremos revelar deve condizer com nosso comportamento 

verbal e gestual. Assim sendo, acreditamos que o footing, atuando como o exercício das faces, 

fornece pistas linguísticas, que nos indicarão o estilo adotado, e contextuais sobre o que está 

acontecendo, ou seja, indica qual ou quais frames estão evidentes na interação. 

Goffman (1981) acrescenta que para compreender a mudança de footing é necessário 

se distinguir entre falante e ouvinte na interação. Como nos detivemos na seção anterior sobre as 

várias noções de ouvinte
21

, cabe agora discutir sobre as noções de falante
22

. Para o autor, o 

falante pode ser autor, animador e responsável por aquilo que enuncia, mas nem sempre esses três 

papéis são realizados concomitantemente, e que, portanto assumir um ou todos na mesma 

interação implica, necessariamente, em uma mudança de footing. 

 O autor é aquele que cria o enunciado, que o constrói mentalmente, já o animador é 

aquele que enuncia, que emana os sons do enunciado, que o produz verbalmente. Já o 

responsável é aquele que se responsabiliza pelo que é dito.  

Ao investigar a mudança de footing sob a perspectiva do falante, nos deparamos com 

a pesquisa de Wysocki (2010, p.10) que se centrou na metadiscursividade como um dos 

elementos que proporcionam a mudança de footing. Segundo a autora,  

a metadiscursividade revela-se como um recurso que pode ser utilizado, 

estrategicamente, para valorizar ou desvalorizar um discurso alheio, na interação 

entre interlocutores que possuem diferentes opiniões. Ao ser utilizado, ele marca 

um alinhamento do locutor de acordo com o enquadre pretendido. 

 

Nesse caso, ao enunciar algo, o falante pode assumir o papel de animador, mas não de 

responsável, quando atribui o que é dito a outra pessoa. Esse enunciado “encaixado”, segundo 

Goffman (1981) é uma manifestação de mudança de footing, pois o falante passa a ser 

                                                 
21

 Estrutura de Participação. 
22

 Formato de Produção. 
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instrumento e não autor do que diz. 

A exemplo da alternância de footings com base nas noções do autor, podemos nos 

remeter ao uso do discurso citado em aulas chat. Quando o aluno faz uso de uma citação, e lhe 

confere os créditos a um autor particular, o texto digitado reflete seu footing de animador, não de 

autor ou responsável. Contudo, no momento seguinte quando faz comentários sobre o que alguém 

disse, usando expressões como eu acho que ou acredito que, ele assume o footing de autor e 

responsável, este por sua vez, pode ser observado sob diferentes níveis, através dos recursos 

lingüísticos disponíveis, tais como os modalizadores. 

Desse modo, observamos que o uso de modalizadores pode atenuar ou fortalecer os 

laços daquele que enuncia com aquilo o que é dito, conferindo a ele uma responsabilidade que 

pode lhe comprometer com um ato ameaçador de face ou mesmo uma estratégia de polidez 

linguística.   

Embora Goffman tenha pesquisado corpora face a face, acreditamos que é possível 

identificar a mudança de footing em corpora virtuais pela mudança de posicionamento dos 

participantes frente a conflitos interacionais, mudanças de tópico, ou mesmo na presença ou 

ausência de alguns interlocutores na cena. 

Outro fator que é de extrema importância para que os interlocutores possam 

identificar quais footings devem estar evidentes nas situações consiste nos movimentos 

interacionais contidos nos frames da situação ou gênero. Em uma conversa, num encontro casual, 

seguimos alguns movimentos que demonstram qual situação é aquela que estamos lidando e é 

nesse contexto que se instauram os elementos cerimoniais que nos permitirão inferir se estamos 

em uma conversa telefônica ou em um enterro, por exemplo. 

Apesar de não trabalhar com interações realizadas através de meios de comunicação, 

Goffman (1963) aponta que o ritual da conversa não necessita especificamente do contato face a 

face para ser realizado, e que muitos tipos de interações contêm expressões que marcam o caráter 

ritualístico das relações sociais. 

Relações face a face, é claro, não são os únicos tipos de contato que carregam 

funções cerimoniais. Presentes, cartões de cumprimentos, telegramas de 

saudação e chamadas telefônicas também funcionam dessa forma. Cada círculo 

social parece desenvolver normas a respeito de como freqüentemente e 

extensivamente estes devem ser empregados para afirmar relacionamentos entre 

pessoas geograficamente separadas, dependendo dos custos assumidos por cada 
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grupo, ao usarem esses diversos dispositivos de comunicação.
23

 (GOFFMAN, 

1963, p.102) 

 

Desta forma, para responder às necessidades cotidianas, buscamos meios de 

comunicação para efetivar os rituais de interação, que podem estar presentes em gêneros menos 

interacionais, como um cartão de saudações, ou mais interacionais, como uma conversa 

telefônica. 

Podemos deduzir que as ações cerimoniais, as quais o autor se refere, estão presentes 

em diversos gêneros que englobam os rituais de interação, entre eles, os gêneros utilizados em 

ambientes virtuais de interação, tal como o chat educacional. Esses, por sua vez, buscam, na 

interação entre tutores e alunos, estimular a construção do conhecimento colaborativo. 

Assim como em uma conversa telefônica, o ritual de conversação estabelecido em uma 

sala de bate-papo educacional é constituído de fases, entre elas, as fases de iniciação, manutenção 

e fechamento da interação. Todas essas fases estão sujeitas aos movimentos de aproximação e 

distanciamento entre os interlocutores, que podem sofrer ações que prejudicam o equilíbrio da 

interação, tais como os atos ameaçadores de face. 

Na falta de estudos sobre footings em chats educacionais, os estudos de Paiva e Rodrigues 

Junior (2004; 2007) e Pereira (2009) mostraram que é possível reconhecer diferentes footings de 

tutores e alunos dentro do gênero fórum educacional. 

Paiva e Rodrigues Junior (2004; 2007) afirmaram que, em interações entre tutora e 

estudantes de um curso à distância, a tutora ou moderadora do fórum assumiu diferentes footings: 

footing professoral, footing de animadora, footing de incentivo à interação e de avaliador. Os 

autores seguem sua discussão comentando cada footing a parte, como se o footing professoral não 

fosse avaliador ou mesmo incentivador. Acreditamos que tais projeções de si mesmo no discurso 

são condizentes com o papel de professor, que não há uma discrepância entre um e outro, mas 

movimentos interacionais que indicam um movimento previsto pelo papel social do professor, ao 

contrário do que revela o exemplo de Goffman (1981), em que há uma grande diferença entre se 

projetar como provocador e presidente. 

                                                 
23

  Texto original: Face engagements, of course, are not the only kinds of contact carrying ceremonial functions. 

Gifts, greeting cards, and salutatory telegrams and telephone calls also serve in this way. Each social circle seems to 

develop norms as to how frequently and extensively these ought to be employed to affirm relationships among 

geographically separated people, depending on the costs faced by each group in using these several devices. 

(GOFFMAN, 1963, p.103) 
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Nessa mesma perspectiva segue a pesquisa de Pereira (2009), o qual mostrou que 

professores e alunos das áreas de exatas e humanas apresentam footings similares nas interações 

realizadas em fóruns educacionais. De acordo com ele, ao iniciarem a interação os interlocutores 

assumem um footing de abertura, o que em termos de análise da conversação e de gêneros, é na 

verdade um elemento organizacional de uma conversa que implica em movimento interacional. O 

autor comenta que nesse footing, há uma maior aproximação entre tutor e alunos, pois aquele que 

exerce poder estabelece simetria ao partilhar com eles sua voluntariedade em iniciar a discussão.  

Conforme os autores, é nesse momento da interação, o tutor tem a oportunidade de 

instaurar seu footing professoral, o qual possui determinados atributos como os citados por Paiva; 

Rodrigues Junior (2004; 2007), pois está relacionado ao papel do professor compartilhado por 

tutor e alunos da interação. Acreditamos que o mesmo ocorre quando questiona, responde e 

avalia seus alunos. Todos esses atos estão previstos no campo paradigmático do que seja ser 

professor. Contudo, se o aluno, questionar e avaliar a performance de seu professor, ele estará 

assumindo um footing diferente daquele previsto em sua participação, assim como se tentar 

dominar a discussão com base em outros assuntos que não aqueles propostos pelo professor. 

Desse modo, veríamos uma mudança efetiva de footing, que levaria os demais participantes 

(entre eles, o tutor) a mudarem também para que evitassem conflitos interacionais. 

Desse modo, acreditamos que os estudos desenvolvidos por Paiva e Rodrigues Junior 

(2004; 2007) e Pereira (2009) não demonstraram as mudanças de footing em interações virtuais 

em fóruns educacionais, mas o estabelecimento de papeis sociais viabilizados por meio de 

footings que revelam movimentos interacionais previstos pelo papel do tutor. Trata-se de 

pesquisas que retratam o papel, o que não lhes reduz em termos científicos, ao contrário, nos 

fornece subsídios para compreender os papéis de professores e alunos em AVA, para então 

percebermos as possíveis mudanças de footing que podem ocorrer nesse ambiente com a presença 

e ausência de um pesquisador. 

Para concluir essa discussão, é válido observar a Figura 2 que demonstra a relação 

entre os conceitos de frame, face, papel e footing, que consideramos importantes para a análise da 

interação.  

Na figura 2, observamos dois interlocutores diferentes inseridos em um mesmo 

frame, que por sua vez consiste no modo de organização da atividade, como por exemplo, uma 
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entrevista de emprego. Para identificarmos o frame, devemos nos perguntar: O que está 

acontecendo aqui?  

Figura 2- A relação entre frame, footing, papel e face 

 

Fonte: quadro ilustrativo desenvolvido pela autora da tese 

 

Tomando como base o exemplo da entrevista de emprego, podemos dizer que esse 

encontro pode acontecer em ambiente fechado, uma sala com cadeiras e mesa, dentro de uma 

empresa, cujo quadro de funcionários está incompleto. Nesta sala, estão dois interlocutores, uma 

pessoa que aspira trabalhar em determinado local e outra, que lá trabalha, e cujo poder de decisão 

lhe permite contratá-la ou não. Desse modo, temos dois papéis sociais, o empregador e o 

aspirante a empregado.  

Nesta interação, o aspirante a empregado tentará ressaltar os atributos sociais 

aprovados (face) que ele dispõe e que julga serem apreciados pelo empregador para tentar 

impressioná-lo. Mostrará seu currículo, falará sobre suas experiências, comentará sobre seus 

estudos e aspirações. Para enunciar atos como esses, o aspirante ao emprego pode fazer uso de 

regras e estratégias pragmáticas de polidez linguística para gerar uma aproximação com seu 

possível contratante, assim como evitar colocar a si mesmo e ao outro em alguma situação 

constrangedora. 

Todos esses atos aliados a elementos paralinguísticos constituem em uma projeção de 

seu eu na interação (footing), pois ele se posicionará de determinado modo, e tentará manter essa 
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imagem no decorrer de sua interação. São atos, que dizem respeito ao desempenho de seu papel, 

e, portanto estão enquadrados no frame entrevista de emprego.  

No momento em que o empregador dá a palavra ao aspirante a empregado ou vice-

versa, há uma mudança de footing pertinente ao âmbito conversacional, no qual os dois estão 

inseridos. Também ocorre uma mudança de footing se qualquer um dos interlocutores desviar de 

seus papéis, seja em termos de encaixamento (ex. dizem que sou muito organizado e meticuloso), 

revezamento (ex. o aspirante a empregado tenta admitir o empregador, por exemplo), ou até a 

sustentação de outros papéis condizentes com frames alheios ao frame primário em que a 

situação está configurada, ocorrendo aí um erro de enquadramento (ex. como o empregador pedir 

que o possível empregado jogue xadrez com ele). Nesses casos, o autor sustenta que os 

participantes de uma interação encaixam footings de modo tão natural, que uma conversação que 

a princípio pode parecer caótica, aos olhos de seus atores são compreendidas e avaliadas por eles 

como normais.  

Assim, partimos do pressuposto de que tal qual uma interação face a face, as 

interações virtuais também compreendem esses elementos, mas que esses se complexificam, na 

medida em que o número de interlocutores aumenta e as relações de poder não estejam bem 

definidas. Consideramos indispensável para compreender a interação entre tutor e alunos; e 

alunos e alunos em chats educacionais realizados em AVA, uma análise mais aprofundada e 

focada sobre tais conceitos, pois os estudos anteriores não conseguiram destrinchar o que 

realmente acontece nesses tipos de interação. 

 

3.1  Uma proposta de metodologia de análise para a mudança de footing 

 

 Como vimos anteriormente, o conceito de footing proposto por Goffman (1981), além 

de pouco discutido entre os lingüistas, apresentou algumas falhas com relação a sua análise, pois, 

observamos que Paiva; Rodrigues-Junior (2008), e Paiva (2004), Pereira (2009) não 

contemplaram as diferentes categorias estipuladas pelo autor, restringindo-se apenas a etiquetar o 

que eles chamaram de footing. 

 Em uma análise mais apurada, verificamos que o que Paiva; Rodrigues-Junior (2008), 

e Paiva (2004), Pereira (2009) chamam de footing compreende atitudes que correspondem às 

expectativas para os papeis que exercem tutores e alunos dentro do AVA, enquanto que o footing 
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de Goffman trata da estrutura de participação, formato de produção e mudança de frame 

situacional, aspectos ignorados pelos lingüistas citados e que são fundamentais para a interação 

social, seja ela realizada em AVAs ou não.  Com base nisso, propomos uma adaptação do 

modelo de análise de Goffman (1981) para o corpus desta pesquisa, considerando os três tipos de 

mudança sugeridos pelo autor. 

 

3.1.2  Mudança de footing por estrutura de participação 

A estrutura de participação diz respeito às diversas posições, cujos sujeitos com 

papeis sociais definidos, podem ocupar na interação.  Trata-se de posições básicas que estão 

presentes nos mais diversos tipos de interação social, são elas: falante e ouvinte. 
24

 

Como vimos anteriormente, se considerássemos estes conceitos de uma forma 

generalista, incorreríamos no erro de não perceber as diferentes nuances dos dois pólos 

conversacionais, como a natureza da interação, se falada ou escrita e a posição especifica de cada 

um deles nas mais diversas formas da interação. Deste modo, optamos por utilizar a teoria do 

estilo de audiência para compreender melhor a participação do “ouvinte” na interação. 

Para Bell (1984), nós temos diferentes “pessoas” dentro da interação. Ele chama de 

primeira pessoa, o falante, o locutor da interação; a segunda pessoa é o ouvinte ou interlocutor 

oficial da interação e terceira pessoa, ele define como uma categoria de ouvintes que não são 

oficiais, cabem aqui os auditores, bisbilhoteiros, árbitros e espiões. No caso desta pesquisa, sob o 

papel de coordenador(a) da disciplina, a pesquisadora, quando entrou nos chats e ali permaneceu 

por algum tempo, ocupou o papel de auditora, pois, segundo o autor, é a segunda pessoa de mais 

influência na interação, é conhecida por todos e tem papel avaliativo. 

Em interações desta natureza, podem participar, à priori, tutores e alunos, no entanto, 

os coordenadores das disciplinas também podem interagir, e com base na inserção deste outro 

papel na interação, verificaremos se há mudança de footing por parte dos participantes, qual é a 

natureza desta mudança e até que ponto ela sofre influência com a entrada do coordenador da 

disciplina.  

                                                 
24

 Não defendemos o modelo comunicacional baseado em falante e ouvinte, ao contrário, consideramos que sejam 

locutor e interlocutor, mas neste momento, optamos por manter a terminologia oficial dos autores de base para 

facilitar o processo de inferência do leitor, que deve lembrar que a teoria adotada, data das décadas de setenta e 

oitenta. 
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Observamos que em uma interação, por mais curta que seja, seus participantes que 

assumem papeis específicos dentro da interação mudam de posição com bastante frequência e 

algumas dessas mudanças podem ocasionar mudança de footing, pois provocam um reajuste de 

todos ou da maior parte dos participantes envolvidos. Sendo assim, o papel social seria algo mais 

estável dentro da interação e as posições seriam menos fixas e, por conseguinte, atenderiam as 

diversas expectativas do papel. 

Deste modo, tutores, alunos e coordenadores das disciplinas podem ocupar as 

posições de primeira, segunda e terceira pessoas na interação e para cada posição há um conjunto 

de atos de fala possível que correspondem às posições que ocupam e ao papel que representam, 

como nos mostra a figura 3: 

FIGURA 3: interação prototípica em chat educacional virtual 

 

Fonte: Figura desenvolvida com base no corpus analisado. 

Na figura 3, observamos que em uma interação prototípica em chat educacional, ou 

seja, aquela em que estão presentes e interagem apenas tutores e alunos, esses dois papeis 

alternam entre as posições de primeira e segunda pessoa, ou seja, locutor e interlocutor. Para 

Goffman (1981) esta alternância natural de qualquer gênero conversacional já implica em 

mudança de footing, pois a estrutura de participação e o formato de produção são reconfigurados 

para dar conta da interação. 

Interessa-nos investigar como ocorre este fenômeno e compreender quais as 

implicações da presença de alguém hierarquicamente superior nessas interações. Para isso, 

colocamos na figura 3, uma terceira posição, chamada por Bell (1984) de terceira pessoa, nesta 
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posição podem ocupar os mais diversos tipos, amplamente discutidos no capítulo 2 desta tese. No 

caso de nossa pesquisa, o auditor, mais especificamente, o coordenador da disciplina ocupará na 

maior parte do tempo esta posição, mas em condições “habituais”, ele não está presente, por isso 

o nome AUDITOR aparece em um quadro pontilhado. 

Auditores, tutores e alunos ocupando a posição de primeira pessoa podem realizar 

atos de fala, atos de ameaça a face, estratégias de polidez linguística, isso acontece porque, 

necessariamente, o sujeito que ocupa esta posição, também ocupa o turno de fala. A grosso modo, 

poderíamos dizer que este sujeito sempre teve a iniciativa da fala, no entanto, há momentos na 

interação que ele reage, responde a ação de alguém que tomou a iniciativa da fala antes dele, 

deste modo, acreditamos que o sujeito, quando ocupa a posição de primeira pessoa, pode ter um 

tom de iniciativa ou reagir a um ato.  

Tomando como exemplo o ato de cumprimentar, quando um sujeito A deseja boa 

noite a um sujeito B, e o sujeito B deseja boa noite ao sujeito A, obtivemos aí um tom de 

iniciativa de A e um tom de reação de B, pois B não teve a iniciativa, propriamente dita, de 

realizar tal ato, ele simplesmente, sentiu-se impelido a reagir ao cumprimento, obedecendo ao 

princípio de polidez. Assim, o caráter ritual da conversação causa uma espécie de 

constrangimento aos participantes que preferem prezar pela harmonia ou que intentam passar 

uma boa imagem de si mesmos. 

Neste contexto, observamos que a troca de posições de primeira e segunda pessoa 

entre o sujeito A e B é uma característica indissociável ao caráter interacional, e que uma análise 

de mudança de footing com base na alternância dessas duas posições seria demasiadamente 

exaustiva e previsível, por isso, centralizaremos nossa análise em compreender o que leva A ou B 

a ocupar a posição de terceira pessoa? Ou seja, se abster da palavra ou ser excluído da interação.  

  

3.1.2.1  Mudança de footing por estrutura de participação do aluno 

 

O aluno pode ocupar em um chat educacional virtual, diferentes posições, como 

primeira pessoa, é ele quem ocupa o turno de fala e a partir dele, o aluno pode cumprimentar 

tutor e colegas, despedir-se deles, fazer questionamentos, críticas, elogios, comentários, entre 

outros atos. Verificamos, no entanto, que mesmo ocupando o turno de fala, o aluno pode fazê-lo 

sob duas circunstâncias diferentes: quando toma a palavra por iniciativa própria, ou quando foi, 
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de certo modo, obrigado a fazer isso, como quando solicitado a responder um questionamento ou 

mesmo retribuir um cumprimento.  

Há, nesse último caso, uma espécie de pressão para que o aluno realize tal ação, o 

que, para nós, diz respeito ao princípio da polidez. Por polidez, o aluno responde, retribui 

cumprimentos, elogios, despede-se de outro participante que anunciou sua partida, tudo isso para 

evitar colocar em risco a sua imagem dentro da interação, pois sabe que está sendo avaliado. 

Trata-se aqui de um movimento em benefício do outro, embora ele saiba que a forma escolhida 

para se expressar implica em diferentes projeções de sua imagem na interação. Chamamos essa 

categoria de solicitação, pois os enunciados do aluno surgem a partir desta demanda dentro da 

interação. 

Embora Goffman (1981) tenha dito que quando um falante passa a ser ouvinte e um 

ouvinte passa a ser falante trata-se aí de uma mudança de footing, julgamos que essa mudança é 

intrínseca a qualquer formato de interação, ou seja, não existiria interação sem essa alternância, 

portanto trata-se de uma condição da interação.  

Deste modo, em chats educacionais virtuais, o aluno pode ocupar a posição de 

primeira pessoa (locutor) e segunda pessoa (interlocutor) sem que, necessariamente, haja 

mudança de footing, já que como participante ratificado, cujos direitos e obrigações são 

conhecidos por todos os participantes, ele tem o direito de tomar a palavra e cedê-la para fazer 

valer a interação.  

No entanto, quando essa mudança de posição implica na iniciativa do aluno em 

enunciar atos de fala, cujas metas comunicacionais e sociais sejam outras que não aquelas 

condizentes com os direitos e obrigações de seu papel de aluno, consideramos que ele pode 

passar por uma mudança de footing, e essa iniciativa provocará o reajuste de footing dos demais 

participantes. Com relação a este caso, vale-se o exemplo da ausência do tutor por voluntariedade 

ou não no chat. Quando o tutor não está, para instaurar ou manter a harmonia interacional, e por 

conseguinte, a polidez, o aluno passa a apresentar-se como tutor, assumindo as obrigações de 

moderar, abrir e fechar chats. 

O aluno também pode passar por uma mudança de footing quando for excluído ou 

excluir-se da interação, neste caso, ele passa a ocupar o papel de terceira pessoa (provisória ou 

permanentemente). Essa mudança pode ocorrer quando, por algum motivo, o grupo exclui um de 

seus integrantes e este passa a observar e não mais agir dentro da interação.   
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Neste caso, cabe aqui acrescentar que ao assumir tal posição, o aluno não se enquadra 

em nenhuma das categorias de terceira pessoa estipuladas por Bell (1984), pois ele continua 

dentro da interação, conhecido por todos como membro ratificado do grupo, embora 

provisoriamente não atuante, se assemelhando mais a categoria de bisbilhoteiro.  

Diante do exposto, concebemos que há mudança de footing por estrutura de 

participação do aluno quando ele passa das posições de primeira ou segunda pessoa para terceira 

ou quando passa a assumir a posição de primeira pessoa com os atributos do papel do tutor, 

mudando, assim, o seu status dentro da interação, como nos mostra a figura 4. 

Na figura 4, observamos que o aluno pode ser excluído ou excluir-se da interação nos 

casos em que o tutor ou mesmo o auditor restringem sua interação, mesmo que provisoriamente 

entre si, com outro aluno, ou quando o aluno simula o papel de tutor. Como veremos em nossa 

análise, a posição de terceira pessoa pode ser reclamada pelo aluno ou não. No segundo caso, o 

aluno sente-se confortável na posição, pois não precisa ser alvo ou realizar atos de ameaça a face, 

a não ser quando outro membro solicita a sua interação. 

FIGURA 4: mudança de footing por estrutura de participação do aluno 

 

Fonte: Figura desenvolvida com base no corpus analisado. 
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3.1.2.2  Mudança de footing por estrutura de participação do tutor 

 

O tutor é aquele que tem por obrigação abrir, fechar e moderar os chats educacionais, 

de modo que os alunos possam discutir e tirar suas dúvidas sobre um determinado assunto. Antes 

de iniciar o chat, o tutor deve encaminhar aos alunos mensagens, cujo propósito é informar o 

tema, duração, horário e normas de comportamento do chat para evitar que haja problemas 

durante a interação.   

O tutor pode assumir em chats educacionais virtuais as posições de primeira, segunda 

e terceira pessoa. Sendo que as duas primeiras posições, assim como para os alunos, são as 

preferidas, pois ele e aluno devem estabelecer uma interação com finalidade educativa.  

 Tal como os alunos, os tutores podem assumir posições de iniciativa ou de 

Solicitação no momento em que ocupam o turno de fala (1ª pessoa) ou quando são destinatários 

oficiais da mensagem (2ª pessoa). Observa-se mudança de footing por estrutura de participação 

do tutor quando este passa de 1ª ou 2ª pessoa a ocupar a posição de 3ª pessoa. Isto pode acontecer 

quando ele mesmo se exclui da interação ou quando é excluído pelo grupo. O tutor pode evitar 

interagir com os alunos quando, por algum motivo, ele deixar de assumir suas atribuições, como 

abrir e fechar os chats, ou preferir ficar calado enquanto os alunos discutem e direcionam o 

debate.  

A exclusão pode ser gerada pelo grupo quando este decide que o assunto discutido 

não diz respeito ao tutor ou em ocasiões em que o grupo elege outra figura para a sua função, 

podendo ser um aluno ou o coordenador da disciplina (terceira parte ou zona de influência). 

Deste modo, acreditamos que enquanto o coordenador da disciplina estiver presente 

na interação, há grandes chances de o tutor passar por uma mudança de footing por estrutura de 

participação, sendo excluído pelo grupo, pois o grupo centralizará seus turnos de fala para aquele 

que julgam ter maior status na interação.  

Essa mudança pode ser verificada quando os locutores, aqueles que ocupam a posição 

de primeira pessoa, passam a evitar direcionar seus enunciados para o tutor, restringindo o 

número de destinatários ou através das estratégias de polidez: use marcadores de identidade e 

grupo. A mudança pode ser evitada ou retomada quando os mesmos locutores alternarem entre as 

estratégias inclua ouvinte e falante na mesma atividade; impessoalize o falante e o ouvinte. 
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distancie-se dos pronomes eu e você;  nominalize para distanciar o ator e adicione formalidade. 

A figura 5 resume as possibilidades de mudança de footing por estrutura de participação do tutor. 

FIGURA 5: mudança de footing por estrutura de participação do tutor 

 

Fonte: Figura desenvolvida com base no corpus analisado. 

  

3.1.2.3 Mudança de footing por estrutura de participação do auditor 

 

 O terceiro papel que pode influir ou interferir na interação em chats educacionais 

virtuais é o papel do auditor, representado, nesta pesquisa, pelas identidades dos coordenadores 

das disciplinas. Cabe ao auditor observar, avaliar a interação, sem ser necessariamente o foco 

dela. Por ter um papel menos ativo do que os dos demais participantes, é esperado do auditor que 

ele permaneça por um bom tempo na posição de terceira pessoa da interação. No entanto, assim 

como o tutor e o aluno, ele pode passar por uma mudança de footing, caso passe de terceira 

pessoa para primeira ou segunda, como nos mostra a figura 6. 
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FIGURA 6: mudança de footing por estrutura de participação do auditor 

 

Fonte: Figura desenvolvida com base no corpus analisado. 

Assim, quando entra na sala e anuncia sua chegada, cumprimentando os presentes, ou 

mesmo quando se despede deles, o auditor passa a ser primeira pessoa por iniciativa própria. 

Torna-se segunda pessoa no momento em que alunos e tutores (ocupando a posição de primeira 

pessoa) reagem a sua investida polida e retornam seus cumprimentos e despedidas. 

Cabe ressaltar que, assim como os demais participantes, o coordenador da disciplina 

também age na interação sob a pressão de ser polido com aqueles que interagem com ele por isso, 

o coordenador da disciplina reage às investidas polidas do grupo, ocupando novamente os papeis 

de primeira e segunda pessoa, mesmo não tendo a intenção de ocupar tal posição, acreditamos 

que neste momento, ele age quando solicitado. 

Sendo assim, quanto mais o auditor for solicitado, maior é a influência que ele tem 

sob o grupo, ou seja, maior é a importância da terceira parte sob a mudança de footing por 

estrutura de participação, que pode chegar até a causar uma substituição do tutor pelo 

coordenador. 

Com a presença do coordenador da disciplina na interação, em quaisquer que sejam 

as posições assumidas, poderemos observar se tutores e alunos ocupam posições de terceiras 

pessoas e passam a ocupar posições de primeiras e segundas para demonstrar engajamento do 
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grupo e enaltecer a imagem perante a autoridade do coordenador; verificaremos se a sua 

influência centra-se em partes específicas da conversa ou se prolonga após a sua saída. 

 

3.1.3  Mudança de footing por formato de produção 

 

Tutores e alunos podem mudar de footing por formato de produção devido à 

alternância do posicionamento discursivo que ocupam dentro do enunciado.  Segundo Goffman 

(1981), eles podem assumir três posicionamentos: autor, animador e responsável ou apenas um 

deles, quando estão ocupando o turno de fala.  

Deste modo, avaliaremos se a presença da terceira parte influencia na preferência de 

um ou mais posicionamentos que os alunos e tutores assumem na interação. Neste caso, faremos 

um cruzamento dos formatos de produção com a variável presença da terceira parte  e sua 

ausência nos momentos anteriores e posteriores a sua saída das salas. 

Tanto o aluno como o tutor podem assumir três posicionamentos diferentes, cujas 

implicações vão além da meta de comunicar, demonstrando assim, que tutor e aluno podem: estar 

mais ou menos engajados na discussão; demonstrar conhecimento sobre o assunto; tentar 

afiliação com os participantes; adquirir ou manter a admiração deles. São metas sociais que 

pretendem estabelecer uma relação de polidez por meio do ato de enunciação. 

 

3.1.3.1  O animador 

  

Posicionando-se como animador, o sujeito dará voz a autores diversos, inclusive  a 

ele mesmo. Trata-se de um processo físico de articulação do aparelho fonador junto ao entorno 

corporal que, em conjunto, enunciam algo. Embora Goffman (1981) não tenha mencionado o ato 

de escrever como uma expressão da articulação do dito, nós julgamos necessário fazer esta 

inclusão, dado que a comunicação humana não se restringe a oralidade e nada mais justo 

considerar a escrita como um processo físico de manifestação de sentimentos, tal como é a fala. 

Enquanto animador, o sujeito fará citações diretas, indiretas e indiretas livres, isso 

fica claro nas comunicações escritas, como é o caso dos chats educacionais virtuais, em que 

alunos e tutores procuram demonstrar por meio de recursos gráficos, como o uso de aspas e 

itálico, e exibição de fontes que o dito não é de sua autoria. Mesmo que o sujeito não marque os 
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dizeres do outro em seu discurso, podemos identificar esse dito por meio de rastreamento na rede 

ou mesmo a intuição.  

Visto de modo separado dos demais posicionamentos, o animador não tem voz 

própria, mas sua escolha determina o tipo de interesse que ele possui em enunciar algo, há aí, 

uma meta social que ele pretende atingir, e esta meta pode ser de afiliação (polidez positiva) e/ou 

distanciamento (polidez negativa).  

Podemos crer que ao enunciar algo sobre o tema que se discute na aula de outro autor, 

o aluno pretende manter o tópico discursivo, engajar-se na discussão, mas não ao ponto de se 

expor tanto, pois se resguarda nas palavras do outro, ou seja, em uma citação, podem-se flagrar 

dois movimentos de polidez, que de forma complementar preservam o aluno na medida em que 

ele se expõe para o grupo. 

Já o tutor, ao enunciar uma citação, suas metas sociais podem não coincidir com as do 

aluno, por exemplo: retomar o tópico que fora quebrado, direcionar as discussões, provocar 

discussões, ou seja, pode usar os dizeres do outro em benefício da realização das expectativas 

educacionais previstas para a realização do chat, mas não diretamente de si mesmo, a polidez, 

neste caso, centra-se na ordem e harmonia da interação e não necessariamente para manter uma 

boa relação entre os participantes. 

 

3.1.3.2 O responsável 

 

 Se o animador teria um posicionamento mais apassivado perante o dizer do outro 

ou de si mesmo, o que implica em uma restrição para evitar o compromisso e adquirir resguardo 

a sua face, o responsável, pelo contrário, assumiria mais riscos, pois se compromete de forma 

explícita com o que diz. 

 Posiciona-se como responsável o sujeito, que além de “animar” as próprias palavras, 

responsabiliza-se por elas utilizando verbos como saber, achar, acreditar, entre outros. Essa 

responsabilidade pode ser salientada com o uso dos pronomes pessoais “eu” e “nós”, e atenuadas 

com a omissão deles. 

Tanto o aluno quanto o tutor podem posicionar-se como responsáveis e animadores 

do que é dito com diferentes metas sociais. O aluno pode querer demonstrar comprometimento 

com a discussão, assumindo sua opinião, responsabilizando-se por ela, com isso, ele se expõe, 
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podendo ser criticado, mas também apreciado pelo grupo pela sua coragem. Para aqueles que não 

querem deixar de se comprometer, podem fazer uso da estratégia inclua ouvinte e falante na 

mesma atividade, cujo pronome nós e a expressão “a gente” são acionados para minimizar o peso 

do que se diz a partir do compartilhamento da responsabilidade.  

O tutor pode fazer uso da mesma estratégia para tratar de uma questão que, para ele, 

seja difícil ou até mesmo pessoal. Ele pode compartilhar a responsabilidade para evitar que o 

aluno o questione, já que ele assume ser um posicionamento geral. 

  

3.1.3.3 O autor 

 

 Para Goffman (2002, p.134), “ considera-se que há um autor das palavras que são 

ouvidas, ou seja, alguém que selecionou sentimentos que estão sendo expressos e as palavras nas 

quais eles estão codificados”. Diante dessa concepção mentalista de autor, consideramos que não 

há como mensurar a autoria de um modo amplo segundo o conceito de Goffman, pois não temos 

como averiguar quando o aluno ou o tutor é autor, com exceção dos casos em que eles 

demonstram seus sentimentos para consigo mesmos e com os demais participantes. 

 Ao posicionar-se como autor, o aluno ou o tutor nunca o farão de modo isolado, 

sempre o assumiriam juntamente com outra projeção, como animador e/ou responsável. Para 

assumir tais posicionamentos, eles poderão fazer uso de estratégias de polidez para amenizar 

críticas e enunciar críticas, fazer elogios, ressaltando-os ou colocando-os de modo menos direto 

para evitar constrangimentos e atender as expectativas dos papeis de tutor e aluno. 

 Neste caso, a presença da terceira parte pode estimular a produção de enunciados 

elogiosos ou críticos ou mesmo retraí-los, caso os sujeitos da interação sintam-se constrangidos 

em passar por essas situações com pessoas que possuem pouca intimidade e estão numa posição 

hierarquicamente superior a deles. 

 

3.1.4 Mudança de footing por mudança de frame 

 

A mudança de footing por mudança de frame é bastante comum, mesmo em um 

gênero institucionalizado como o chat educacional virtual, é possível que tutores e alunos 
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introduzam um novo frame caso julguem necessário, embora, em algumas ocasiões o novo frame 

não diga respeito ao foco da interação e ao seu tópico discursivo previamente introduzido.  

Consideramos que o tópico discursivo diz respeito ao tema, a algo que está sendo 

discutido em determinado momento sob certas circunstâncias (BROW; YULE, 1984, apud, 

MARCUSCHI, 2006, p.10). Deste modo, em qualquer tipo de conversa, seja ela realizada face a 

face ou não, estamos sujeitos a mudança de tópico discursivo, e quando passamos por isso, 

precisamos nos ajustar, nos posicionar diferente, e quando nos posicionamos de modo diferente, 

pois trazemos a tona uma nova situação com um cenário diferenciado, seja em termos cognitivos 

ou sociais, estamos realizando, necessariamente uma mudança de frame.   

Para Marcuschi (2006, p.10), “os tópicos discursivos manifestam-se nos frames que 

se desenvolvem no encadeamento de elementos informacionais lexicalizados”. Deste modo, 

concluímos que os tópicos discursivos materializados em forma de atividades propostas dentro do 

chat enunciadas pelo tutor previamente  e durante os chats funcionam como um gatilho para 

construção social, comunicacional e cognitiva da situação de fala. 

Neste caso, cabe ao tutor, a tarefa de definir o tópico discursivo previamente, o que 

geralmente ocorre em duas etapas: por mensagem e no próprio chat. Assim, os alunos já sabem 

sobre o que vão conversar e como devem se portar, antes de iniciarem a interação, nos termos de 

Goffman (1981), já sabem o que vai acontecer naquele ambiente e preparam-se para esta ocasião. 

Sendo assim, na interação realizada em chats educacionais virtuais sempre há um 

frame primário que diz respeito à discussão de um determinado texto ou a uma revisão, cujos 

alunos assumem as atribuições de seus papeis sociais e tendem a ser comportar conforme sugere 

a situação, no entanto, pode ocorrer a introdução de frames parasitas, que são inseridos por 

tutores e alunos com diferentes funções, sejam elas sociais ou comunicacionais.  

Não queremos dizer aqui que há uma exclusão do tópico discursivo e por conseguinte 

do frame situacional provocado por este, e sim uma adição de um novo frame suscitado por um 

novo tópico, que pode ficar em evidência por um curto ou longo período na cadeia da fala. 

Tomaremos como mudança de frame em chats educacionais virtuais a ativação de 

frames que não estão relacionados às saudações, despedidas ou discussões sobre temas da aula, 

ou seja, a introdução de qualquer outro tema, tópico discursivo, relacionado ou não com a terceira 

parte que quebre momentânea e/ou permanentemente o frame principal ativado pelo tutor da 

disciplina.  



88 

 

 

Com base em experiência em chats educacionais e para efeito de análise, 

consideramos que a discussão de um novo tópico discursivo que leva a elucidação de um novo 

frame situacional  pode prejudicar o desenvolvimento do chat educacional se perdurar por um 

tempo longo o suficiente para deixar tutor e alunos confusos quanto ao que estão fazendo. Deste 

modo, propomos que em um chat de sessenta minutos, um novo tópico discutido por mais de seis 

minutos pode comprometer a função do chat. 

Consideramos que os novos frames que ultrapassam seis minutos de conversa podem 

gerar a quebra da moderação do tutor, cuja obrigação é mantê-la durante toda a interação para 

que se instaure a harmonia interacional.  

Deste modo, verificaremos se a presença da terceira parte influencia na introdução de 

novos frames e manutenção deles por mais de seis minutos e se os novos frames introduzidos têm 

alguma relação consigo e se, de algum modo, esta mudança de footing por mudança de frame 

demonstra a dificuldade de moderação do tutor. 

 Por se tratar de conversas com caráter institucional, partimos do pressuposto que a 

mudança de frame em chats educacionais virtuais é pouco comum, muito embora apresente 

característica de um gênero conversacional, seja ele oral ou escrito, no entanto, é mais comum em 

gêneros conversacionais informais, o que não é o caso do corpus analisado. Por se tratar de uma 

conversa formal com tópico pré-definido, consideramos um desvio relativamente grave a 

introdução e manutenção de novos frames por um tempo superior a seis minutos, o que 

corresponde a um tempo maior ou igual a 10% de toda a conversa. Com base nisso, dividimos as 

mudanças de frame em três categorias: padrão, desfocalizadora e influenciada pela terceira parte. 

 Em uma mudança de frame padrão, tutores e alunos podem introduzir outros 

frames durante a conversa, mas esses não são mantidos por muito tempo. São exemplos: avisos, 

perguntas de natureza pessoal, entre outros. Neste caso, a desfocalização conversacional não 

implica em dificuldade de moderação do tutor, pois ele consegue isolar o frame introduzido sem 

abandonar o frame principal. 

Uma mudança de frame desfocalizadora consiste em uma ou mais mudanças que 

provocam a desordem e até a desarmonia interacional, visto que os propósitos comunicativos dos 

participantes divergem do propósito comunicativo instituído previamente pelo tutor do chat. Esta 

mudança pode ocorrer por introdução do aluno, como do tutor e a sua manutenção por mais de 

seis minutos é que pode ser ameaçadora para o propósito do encontro ou até mesmo para o tutor, 
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quando este se encontra em posição desfavorável dentro da interação, sendo excluído pelo 

grupo
25

, quebrando, assim, a sua hierarquia perante os alunos.  

A  mudança de frame por influência da 3ª parte ocorre quando, pela presença ou 

ausência da terceira parte, alunos e tutores insistem por vários turnos em conversar sobre ela ou 

algum assunto relacionado a ela diretamente. Deste modo, instaura-se o frame “fala-se sobre a 

terceira parte” e alunos e tutores desfocalizam seus chats por interferência dela.  

Diante do exposto, acreditamos que a terceira parte influencia moderadamente 

quando, além das reações polidas de tutores e alunos às suas investidas em saudações e 

despedidas, eles sentem-se motivados a incluir a terceira parte na atividade de fala ou mencioná-

la, ocasionando, assim, uma mudança de footing por mudança de frame com a introdução de um 

novo tópico discursivo, que por sua vez, é discutido durante poucos minutos, e logo o tutor 

consegue retomar o tópico anterior; e interfere na interação quando algum assunto relacionado a 

ela perdure por mais de seis minutos em toda a interação, proporcionando assim, uma quebra de 

tópico com retomada tardia, levando a uma alta dificuldade de moderação do tutor. 

 

 

 

  

                                                 
25

  Neste caso, a mudança de frame acarreta a mudança de footing por estrutura de participação do tutor, que ocupa a 

posição de terceira pessoa por imposição do grupo. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1. O interesse pela pesquisa 

 

A vontade de trabalhar com chats educacionais virtuais surgiu da própria experiência 

como tutora. São quatro anos atuando como tutora, a partir dessa experiência, a oportunidade de 

participar de diversos chats se tornou rotina. Neles, observou-se que muitos alunos tentam 

monopolizar as conversas, dominar uns aos outros, brincam de professor, ou tentam trocar de 

tópico como quem troca de roupa. Neste cenário, há uma necessidade do tutor afirmar o seu papel 

para evitar que alguns acabem por monopolizar as conversas ou até mesmo destratar os demais 

participantes. Nesse ambiente, muitos alunos se recusam a participar porque não entendem como 

a conversa virtual funciona ou mesmo o que devem fazer nesses tipos de interação. 

Em pesquisa recente (SOARES; PAIVA, 2011), observamos que os alunos do curso 

de Letras não gostam de participar de chats educacionais, sob o pretexto das discussões serem 

caóticas ou mesmo pelo fato de que não consideram esta como uma ferramenta útil para fins 

educacionais. O fato de ser síncrona foi outro problema apontado pelos alunos, pois eles teriam 

que estar comprometidos em estar conectados ao mesmo tempo, e caso não estivessem, eles não 

receberiam presença ou nota. 

Diante de tantas impressões sobre a ferramenta, é válido destacar que a impressão de 

o chat ser caótico deriva das condições em que é organizada a conversa e do conflito de papéis 

sociais que ali se instauram de modo mais ou menos expressivo. Não se trata mais de uma 

interação entre ouvinte e falante. É uma interação entre tutor e alunos e alunos e alunos, que 

muitas vezes não sabem definir seus papéis e estão ali sob o pretexto de ser uma obrigação e não 

um espaço para a construção do conhecimento. É nesse contexto que surgem os conflitos, as 

competições que podem levar a interação harmônica a se tornar uma palestra, ou até mesmo um 

espaço para provocações e desrespeito. 

Desse modo, estudar como tutores e alunos se comportam, identificando em que 

medida estão assumindo seus papéis sob a perspectiva da polidez linguística e do Footing, nos 

permitirá conhecê-los melhor em termos de desempenho que vai além da proposta educacional, 

abrangendo questões interrelacionais que podem sofrer ou não influência da observação 

participante de um pesquisador.  
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 Apesar de se tratar de um campo profícuo para o desenvolvimento da pesquisa, a 

polidez linguística enquanto campo de estudos apresenta algumas lacunas, que buscamos atenuar 

com a realização desta investigação. A maior parte dos estudos, como vimos antes, aplica os 

modelos de polidez linguística usando a replicação daquilo que foi desenvolvido para interações 

face a face, tomando como regra especificidades de uma determinada comunidade ou cultura. Em 

nossa pesquisa, há uma necessidade urgente de adaptação ao contexto dos meios de comunicação, 

e mais além, no âmbito da educação via internet. 

Um problema maior se instaura no fato de que nos deparamos com uma literatura que 

ainda considera interlocutores de uma interação como falantes e ouvintes. Nesse contexto, 

julgamos necessário adotar a distinção de Goffman (1981) sobre o assunto, uma vez que, em 

determinadas situações, somos um tipo de ouvinte particular que pode modificar o rumo da 

própria interação.   

Outra lacuna, não menos importante, consiste na pouca variedade de estudos que 

busquem avaliar o fenômeno da polidez em ambientes públicos de interação, sobretudo em AVA. 

Como foi discutido na fundamentação teórica, apenas o trabalho de Cunha (2009) contempla o 

fenômeno da polidez em chats educacionais e, ainda assim, não foi suficiente para a compreensão 

do fenômeno. 

 

4.2. Método de coleta dos dados 

 

Esta pesquisa tem por base a observação participante em tempo real das interações 

realizadas em chats educacionais no AVA Solar. Por se tratar de uma observação em tempo real, 

foi necessário que a pesquisadora utilizasse um login e senha para fazer a observação, que não 

poderia ser feita por membro não ratificado pelo grupo. 

Deste modo, nossa pesquisa se limitou a verificação da influência e/ou interferência 

de apenas um tipo de ouvinte, no caso, o auditor proposto por Bell (1984) como membro 

ratificado de um grupo e hierarquicamente superior a este. 

        Nesse sentido, acreditamos que a presença do pesquisador no grupo sob a identidade 

do professor conteudista  interfere no desenvolvimento da interação, pois os interlocutores têm 

ciência do acompanhamento e de quem os está observando. Partindo desse pressuposto, adotamos 

como variável a presença do pesquisador durante a realização do chat, e desse modo, 
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observaremos como o comportamento dos interlocutores vai ser afetado, se chegarão ao ponto de 

mudarem de footing para suprir as possíveis expectativas que julgam que o professor conteudista 

tem sobre eles.  

 

4.3 Ambientes Virtuais de Aprendizagem e o Chat Educacional 

 

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) consistem no lugar de interação, cujo 

foco é o processo de ensino e aprendizagem, através dos quais, estudantes, professores e demais 

envolvidos no desenvolvimento destes ambientes podem interagir a partir de uma ou mais 

ferramentas, tais como: as mensagens; os e-fóruns; e-chats; e as aulas. 

As ferramentas de interação de um AVA disponibilizam diversos gêneros que tendem 

a responder a alguma necessidade interacional e educacional dos sujeitos envolvidos de forma 

direta e indireta naquele ambiente. Acreditamos que os gêneros que permeiam tais ambientes 

funcionam como instrumentos comunicativos com propósitos específicos e portanto são espaços 

de ação social.  

De acordo com Marcuschi (2005), os ambientes virtuais de aprendizagem abrigam e 

podem condicionar os gêneros digitais, que não foram criados especialmente com a finalidade 

pedagógica. O que ocorre, nesse caso, é um processo de adaptação dos propósitos mais 

específicos do âmbito educacional, à exemplo das mensagens, das aulas, dos fóruns, e dos chats 

educacionais. 

 

4.3.1 O AVA SOLAR 

 

Em 1986, de acordo com Preti (1996), uma comissão de especialistas do MEC e do 

Conselho Federal de Educação propuseram a viabilização do projeto de uma universidade que 

estivesse acessível a diferentes clientelas, mesmo aquelas que estivessem longe dos grandes 

centros, e que proporcionasse qualidade de ensino similar ao ensino presencial das grandes 

universidades brasileiras. Surgiu a Universidade Aberta do Brasil, e para esta, a internet tornou-se 

uma grande aliada. 

No entanto, para que tal proposta se concretizasse, seria necessário: a) construir pólos 

de ensino nas localidades de atendimento; b) Equipar os pólos com a tecnologia adequada; c) 
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preparar os profissionais da localidade para o atendimento à comunidade; d) desenvolver material 

didático conforme as características da mídia utilizada; e e) capacitar tutores de diferentes 

disciplinas para assumir as turmas no ambiente virtual e fora dele.  (Universidade Aberta do 

Brasil, 2005) 

  Diante dessas e outras exigências, no ano de 2005 foi implantada a primeira etapa 

da UAB, que consistia na seleção e construção de uma rede de pólos de apoio presencial, onde as 

comunidades selecionadas poderiam assistir aulas virtuais e presenciais dos cursos ofertados 

pelas universidades federais selecionadas. Entre as universidades selecionadas para essa primeira 

etapa, destaca-se a Universidade Federal do Ceará que, entre outros requisitos para compor o 

quadro de universidades escolhidas, teve que desenvolver um ambiente virtual (SOLAR), 

possibilitando a interação entre alunos e tutores por meio de diferentes ferramentas interacionais 

adaptadas para a tecnologia vigente, entre elas o e-chat. 

 

4.4 O Gênero de Interação Chat Educacional 

 

 

 Para Marcuschi (2005, p.28), a aula chat ou chat educacional consiste em 

interações de caráter síncrono, cujas finalidades abrangem o domínio educacional, como a 

revisão e o atendimento do grupo.  Assim como os fóruns, os chats educacionais são agendados, 

mas, ao contrário dos primeiros, possuem menor duração, e exigem dos interlocutores habilidade 

e agilidade na digitação, fazendo com que estes tendam a “a uma certa informalidade, menor 

monitoração e cobrança pela fluidez do meio e pela rapidez do tempo”. 

Normalmente, os chats educacionais, assim como os chats convencionais, apresentam 

uma organização local marcada por três fatores: a) pelo apelido de quem enuncia (emissor); b) 

pelo apelido de quem recebe a mensagem (receptor); e c) pelo momento da enunciação (horário 

em que a mensagem foi enviada pelo emissor). No entanto, para o e-chat do AVA SOLAR, 

apenas as marcas a e b conferem. Uma particularidade do SOLAR, é a possibilidade da 

identificação dos participantes pela foto ou figura escolhida, que além do recurso do apelido ou 

nome auxiliam a memorização dos participantes e a agilidade no desenvolvimento da conversa. 

Assim como em outros chats, o AVA Solar permite que os interlocutores escolham 

entre uma série de atos de fala pré-definidos, entre eles perguntar e responder. Entretanto, se o 

participante preferir não utilizar essa ferramenta, o ambiente permitirá a postagem de sua 
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mensagem sob a inserção automática do ato de fala x fala para y. Assim, cada mensagem postada 

por um participante consiste em um turno de fala, que, segundo Crystal (2006), apresenta como 

propriedades a delimitação espacial, a editoração e a inserção de caracteres, as quais, por sua vez, 

pretendem facilitar a compreensão da mensagem. 

Sendo assim, a delimitação exata das condições do turno de fala não gera 

peculiaridades da interação face a face e telefônica, tais como os assaltos de turno ou 

sobreposições de falas. 

Apesar de ser uma interação síncrona, há em um chat uma espécie de carência de 

feedback simultâneo na interação, pois, ao passo que escrevemos uma mensagem, nosso 

interlocutor responde a um outro turno. Essa característica pode, em muitos momentos, gerar 

mal-entendidos, inspirando interpretações diferentes daquelas intencionadas pelo emissor da 

mensagem e, consequentemente, prejudicando o desenvolvimento da conversa.  

Um dos aspectos da interação via internet que geram esse tipo de problema é o que 

Crystal (2006) chama de lag, ou seja o tempo de retardo que a mensagem leva para chegar ao seu 

destinatário, que varia conforme a velocidade de conexão à internet e o manejo do participante 

com este tipo de gênero. 

Do pondo de vista da análise da conversação, muitos lags proporcionados pelos 

meios de comunicação podem ser confundidos com o silêncio na conversação, que em muitos 

momentos pode assumir conotações pouco apreciadas pelos participantes da interação. Crystal 

(2006) comenta que o silêncio inesperado em uma conversação telefônica carrega uma 

ambigüidade similar, mas, ao menos neste modo de comunicação, podemos checar se o meio está 

funcionando a partir de novas inserções de turnos de fala. No entanto, as estratégias linguísticas 

que apoiam nossas trocas conversacionais são menos confiáveis em bate-papos. 

Nesse sentido, podemos dizer que, quanto maior o número de participantes 

envolvidos na interação, mais conturbada e cheia de retomadas se transforma a conversa, sendo 

este problema potencializado no caso da interação em bate-papos, devido à grande 

heterogeneidade cultural que pode se estabelecer na interação.  

Observando esses aspectos, podemos definir, com base em Crystal (2006), a 

organização conversacional da interação em chats entre dois interlocutores, conforme 

demonstrado no quadro 2: 
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QUADRO 2: a estrutura conversacional em chat 

A envia uma mensagem 1 

B inicia uma réplica à mensagem 1 

A envia uma mensagem complementar a 1, enquanto B ainda escreve a sua réplica 

A reage à réplica de B 

B reage ao complemento de A 

B faz outra observação (...) 

Fonte: Crystal (2006, p.158) 

Dessa forma, A e B precisam retornar várias vezes às mensagens anteriores para 

compreender o enunciado da conversação. Embora haja essa circularidade temática, a 

conversação atravessa fases e se desenvolve tal como uma conversação face a face. 

 

4.4.1 Os aspectos conversacionais 

 

Considerando que o chat educacional consiste em um gênero conversacional 

(Marcuschi, 2005), cujos propósitos comunicativos restringem-se ao âmbito pedagógico, este 

deve ser examinado à luz da análise da conversação, mais especificamente sob o ponto de vista 

de seus elementos microestruturais.  

Entre os estudos fundadores dessa área, podemos citar o trabalho de Sacks, Schegloff, 

Jefferson (1978; 2005) que consistiu em uma análise sistemática da conversa realizada face a 

face, que contribuirá de forma significativa para esta pesquisa, especialmente para a 

identificação, organização e compreensão dos turnos, pares de adjacência e tópico discursivo 

presentes neste gênero. 

Sacks,; Schegloff; Jefferson (1978;2005) definem a conversação como “um tipo de 

discurso em que dois ou mais participantes se alternam livremente, e que geralmente ocorre fora 

de contextos institucionais específicos, como as salas de aula”. Apesar de conceituarem a 

conversação como “livre e sensível ao contexto”, os autores buscaram elaborar um modelo geral, 

baseando-se no fato de que “há várias razões pelas quais é indesejável ter que saber ou 

caracterizar tais situações de conversas específicas a fim de investigá-las.” (2005, p.13) 

A partir do modelo conversacional proposto por Sacks,; Schegloff; Jefferson (2005), 

acreditamos que ambientes educacionais e outras instituições que abrigam diálogos de diferentes 
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naturezas abarcam interações de caráter específico dada a assimetria das relações sociais que se 

instauram nesses ambientes. Baseando-se nesses autores, McHoul (1978, apud GARCEZ; 

MELO, 2007, p. 6) acredita que: 

a fala-em-interação da sala de aula tradicional seria caracterizada pela alocação 

dos turnos dos falantes pelo professor, que goza de direitos especiais na 

sistemática para a troca de turnos. Nesse tipo de organização, não haveria auto-

seleção por parte dos participantes-alunos sem a permissão do professor. 

Tampouco haveria seleção pelo outro, isto 

é, um participante que age como aluno não seleciona um outro aluno como 

próximo falante e, em conseqüência, há menos sobreposição de falas do que em 

conversa cotidiana, por exemplo. 
 

 No entanto, pesquisas, como a de Garcez; Melo (2007) demonstram que as 

especificidades que delimitam uma conversa cotidiana ganham cada vez mais espaço na sala de 

aula, certamente influenciadas pelas abordagens sociointeracionistas que consideram a interação 

como forma de aprendizagem.  

Acreditamos que o mesmo parece acontecer nos  AVAs, contudo, é necessário que o 

analista centre-se nas especificidades contextuais que podem interferir em maior ou menor grau 

no seu desenvolvimento, tais como os papéis dos interlocutores e sua familiaridade desses com o 

meio de comunicação utilizado. 

A abordagem teórico-analítica a ser utilizada para compreender a microestrutura do 

chat educacional é a da análise da conversa etnometodológica, também conhecida como 

microsociologia das interações ou microetnografia. A análise da conversação caracteriza-se por 

buscar compreender como os interlocutores de uma cena enunciativa, ao desempenhar seus 

papeis sociais, elaboram uma conversa, elencando, assim, os elementos mais típicos que fazem 

aquela conversa distinguir-se das demais.  Para Levinson (2007, p.365), fazer análise da 

conversação consiste em “descobrir as propriedades sistemáticas da organização seqüencial da 

conversa e as maneiras como as enunciações são concebidas para gerir tais seqüências”. 

 

4.5  Comunidades Virtuais de Aprendizagem 

  

 Antes de definir uma Comunidade Virtual de Aprendizagem, é preciso refletir 

sobre o conceito de comunidade virtual e suas implicações para as interações realizadas em 
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ambientes virtuais. Para Hunter (2002, p.96), uma comunidade virtual pode ser compreendida 

como 

um grupo de pessoas que interagem entre si, aprendendo com o trabalho das 

outras e proporcionando recursos de conhecimento e informação ao grupo, em 

relação a temas sobre os quais há acordo de interesse mútuo. Uma característica 

definidora de uma comunidade virtual neste sentido é o facto de uma pessoa ou 

instituição dever ser um contribuinte para a base de conhecimento em evolução 

do grupo e não somente um receptor ou consumidor dos seus serviços ou base de 

conhecimentos. 

Trata-se de uma teia de relacionamentos que, mesmo sem ter o objetivo de explorar a 

aprendizagem de modo formal, acaba por trazer essa conseqüência por meio da troca de 

experiências entre seus membros, que se comprometem em fornecer e atualizar conhecimento. 

Uma Comunidade Virtual de Aprendizagem (CVA) pode ser definida em termos de 

agrupamento social que pode ter surgido dentro ou fora de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), cuja finalidade é explorar o processo de ensino e aprendizagem de modo 

colaborativo a partir das ferramentas de interação e interatividade disponíveis no ambiente ou site 

de relacionamento, onde os sujeitos estão inscritos. 

 Para Ventura (2009, p.30) “as CVA podem ter finalidades semelhantes às dos 

AVA, que são: apresentar informações (sejam na forma de tutoriais, jogos ou exercício e prática); 

propiciar a interação entre os participantes e possuir uma intencionalidade de aprendizagem”. 

Nesse caso, podemos inferir que o AVA adotado para ser palco de encontro dessa comunidade 

deve atender as necessidades de seus membros e adequar-se a proposta que lhes fez unidos. Em 

se tratando de um AVA institucional, as comunidades que lhes estão associadas devem cumprir 

com os requisitos institucionais, suas normas, prazos, assim como restringir as interações ao 

próprio ambiente. 

A esse respeito, alguns autores propuseram que existem diferentes CVA, e com base 

em Riel e Polin (2004), Illera (2007, p.120) propõe que as Comunidades Virtuais de 

Aprendizagem podem ser definidas em termos de orientação para tarefas, práticas e 

conhecimento. A primeira categoria é composta de pessoas com a finalidade de realizar uma 

tarefa e obter um determinado resultado pertinente ao contexto organizacional, onde está inserida. 

A segunda é composta por pessoas que revelam o interesse em compartilhar uma prática comum, 

e não necessariamente está inserida em um contexto institucional. Já as comunidades de 

aprendizagem voltadas para o conhecimento assemelham-se as demais. Estas visam à 

composição do conhecimento construído conjuntamente. 
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Vale ressaltar que dentro de uma comunidade virtual de aprendizagem voltada para 

tarefas, por exemplo, pode emergir comunidades voltadas para a prática ou mesmo para o 

conhecimento, pois quanto mais os membros se conhecem, se identificam, maiores são as 

chances de fortalecerem seus laços e unirem-se para outras finalidades, que não aquelas impostas 

pela instituição. 

Por se tratar de uma comunidade, os participantes de uma CVA devem: assumir 

responsabilidades, executar papéis específicos, conhecer as normas que regem a comunidade e 

respeitar uns aos outros. Além dessas condições, Palácios (1996) aponta que: também é 

necessário que esses participantes compartilhem do sentimento de pertencimento; reconheçam o 

espaço onde atuam (marquem território); tenham alguma permanência dentro do grupo; sejam 

cooperativos na execução de projetos comuns; e não menos importante compartilhem formas 

próprias de comunicação. 

Os aspectos que diferem uma CVA de uma CA (Comunidade de Aprendizagem) 

estão restritos às percepções de espaço e tempo. Em uma CA, os participantes da comunidade 

devem estar necessariamente na presença física uns dos outros, compartilhando suas experiências 

no mesmo momento. O espaço que ocupam é comumente uma instituição de ensino e 

aprendizagem, que integra participantes dos mais diferentes níveis e acessos de participação. 

A exemplo de uma Comunidade de Aprendizagem está o grupo de estudos de uma 

Universidade. Esse grupo precisa do encontro físico para colocar em prática a discussão de 

temas, onde, normalmente, é feita no próprio espaço da Universidade, uma sala ou mesmo na 

biblioteca. As interações se dão de modo oral, com auxílio ou não de tecnologia, com tempo 

determinado para começar e terminar. Os participantes são necessariamente alunos e professores 

daquela Universidade, e para ingressar na comunidade, eles devem ser convidados. Nessa 

comunidade há um moderador responsável por atribuir funções a cada um dos membros e por 

informar as normas de participação, prazos e condutas dos participantes. 

A CVA, por sua vez, apresenta-se em espaço virtual, que pode ser institucionalizado 

ou não, onde seus participantes podem interagir em tempo real ou não, por meio de ferramentas 

síncronas e assíncronas de comunicação, e, por se tratar de um ambiente virtual, não há hora para 

começar ou acabar, exceto quando isso seja acordado por todos. Tal como a CA, na CVA 

ingressam participantes convidados, que necessariamente passam pelo aval do moderador. Em se 

tratando de uma CVA de uma Universidade, por exemplo, os participantes são inscritos e o 
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convite se dá no ato da matrícula dos usuários que podem ser: coordenadores, professores, 

tutores, alunos, editores e técnicos. Cada participante será inscrito com um papel e a ele ficarão 

disponíveis ferramentas específicas de interatividade e interação. Portanto, há uma hierarquia de 

papéis que deve ser conhecida, respeitada e mantida, na medida do possível, no decorrer das 

interações. 

 Palloff e Pratt (2002, apud, VENTURA; CASTRO FILHO, P. 4, 2010) propõem 

que para ser construída uma CVA é preciso que os seguintes fatores estejam presentes: contato 

virtual versus contato humano; conectividade e articulação; responsabilidade, papéis, normas e 

participação compartilhada; questões psicológicas e espirituais; vulnerabilidade, privacidade e 

ética.  

 Com base nisso, podemos concluir que o SOLAR abriga uma Comunidade Virtual 

de Aprendizagem voltada para tarefas. No caso do AVA estudado, os participantes do ambiente 

estão automaticamente inseridos em uma CVA, uma vez que compartilham de objetivos comuns, 

realizam tarefas colaborativas, utilizam-se de ferramentas síncronas e assíncronas para se 

comunicar, possuem um ambiente específico para esses encontros, que por se tratar de um 

ambiente institucional tem período determinado para iniciar e finalizar. Cada participante, ao 

ingressar no ambiente, deve passar por um curso o qual mostra as regras de participação da 

comunidade, suas formas de interação, assim como sua estrutura.   

 Por se tratar de um curso semipresencial, o ambiente virtual assume um papel 

importante, mas não independente do restante do curso. Nesse caso, podemos deduzir que os 

laços da CVA são fortalecidos, pois periodicamente os participantes da comunidade encontram-

se no espaço institucional físico para o cumprimento da carga horária do curso.  

  Em uma CVA, tal como observada no AVA SOLAR, encontramos diferentes 

tipos de participantes que exercem diferentes papéis. Se nos concentrarmos nas interações entre 

professores e alunos, identificaremos: tutores (presencial e à distância), professores (professor 

conteudista, professor observador), coordenadores (responsáveis pelo curso) e alunos (discentes). 

 Em suas pesquisas, Paloff e Prat (2002) observaram que o tutor pode assumir 

diferentes funções na interação, como: animador, avaliador, organizador e comunicador de 

informações. No entanto, não apontaram quais papéis são assumidos pelos estudantes. Desse 

modo, podemos concluir que há uma linha tênue que demarca a posição do tutor (autoridade em 

determinado assunto) em relação aos seus alunos, que também como membros da comunidade 
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deveriam ter seus papéis esclarecidos para que não haja conflitos interpessoais, enquanto se deve 

haver a produção conjunta do conhecimento.
26

 

 Diante disso, observamos que a interação social instaurada em tais ambientes 

passa necessariamente por três padrões de comportamento, a saber: competição, cooperação e 

conflito.  

De acordo com Recuero (2009, p.81), a cooperação consiste em um processo que dá 

forma às estruturas sociais, que surgem com base nos interesses individuais e nos objetivos do 

grupo. A cooperação gera organização, formaliza e dá força a comunidade. A competição, 

segundo a autora, sinaliza a luta, fortalece o grupo, pois o mobiliza para realização de algum 

objetivo comum. Desse modo, a competição pode, por exemplo, gerar cooperação entre os atores. 

Já o conflito compreende o desgaste das relações por meio da hostilidade, podendo levar a quebra 

dos laços, e, por conseguinte, o enfraquecimento da comunidade. 

 Os padrões de comportamento assumidos pelos membros do grupo podem diferir 

entre si, e cabe a eles se ajustarem aos possíveis conflitos para a manutenção da comunidade. 

Desse modo, através do desequilíbrio entre as partes que compõem o grupo haveria, pela 

afinidade entre os membros, uma tendência quase que inata a manter a harmonia, e, portanto, 

seriam usadas regras e estratégias pragmáticas de polidez para evitar que os danos advindos do 

ajustamento, pudessem atrapalhar o desenvolvimento das interações. 

Com base na experiência como tutora do AVA, podemos concluir que muitos dos 

conflitos e competições que são observados nas interações do AVA SOLAR surgem porque 

alunos e tutores não sabem como se posicionar, ou seja, não sabem até onde podem ir quando 

querem ser cooperativos. Trata-se de um excesso por parte dos alunos ou seu inverso por parte 

dos tutores. 

Desta forma, apesar de o ambiente apresentar uma formatação hierárquica, essa 

assimetria prescrita pela estrutura do curso nem sempre condiz com a realidade das interações, 

levando-nos a crer que embora assumam papel de alunos, muitos deles, em determinados 

momentos da interação, assumem papel de tutor e vice-versa. Ocorrências como essa 

demonstram que a mudança de footing, como diria Goffman, é uma regra e não uma exceção nas 

interações sociais.  

                                                 
26

 Julgamos oportuno fazer uma entrevista com docente que avalia tutores e alunos do AVA SOLAR para identificar 

quais são os papéis de alunos e tutores nas interações realizadas no ambiente.. 
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4.6 Procedimentos de pesquisa: definição do corpus 

 

Foram coletados 60 chats, 40 deles desenvolvidos na disciplina Leitura e Produção de 

Textos Acadêmicos, 16 na disciplina Sociolinguística e 4 na disciplina Linguística de Texto, 

todas pertencentes à grade curricular do curso de Letras-Português. Os chats disponíveis têm 

caráter diferenciado, pois aqueles pertencentes à disciplina de Leitura e Produção de Textos 

Acadêmicos são requisito para avaliação e freqüência dos alunos, enquanto aqueles ofertados 

pelas outras disciplinas não. 

Quanto ao nivelamento, todos os tutores, antes de ingressarem no ambiente, devem 

passar por um curso de tutoria que lhes habilita a lecionar no ambiente virtual. O curso propõe 

uma discussão sobre tópicos pertinentes ao desenvolvimento das ferramentas e da demonstração 

do comportamento esperado para essa função. O mesmo parece ocorrer com os alunos, pois eles, 

ao iniciarem o curso, passam por uma disciplina de Educação à Distância que tem como objetivo 

situá-los no ambiente, mostrando seus direitos e obrigações enquanto alunos. 

Desse modo, acreditamos que se o pesquisador se fizer presente no chat, algum 

comportamento costumeiro que se dissocie daquele previsto para o papel de aluno e professor 

será atenuado com a realização de uma mudança de footing que vise gerar uma boa impressão do 

comportamento dos participantes. 

 

4.6.1 Coleta de dados 

 

O primeiro passo para a realização desta pesquisa foi a aquisição de uma autorização 

dos professores conteudistas das disciplinas e a colaboração deles para a pesquisa. Esta 

colaboração consistiu em fornecer a senha pessoal para a pesquisadora para que ela pudesse 

entrar no AVA usando a identidade deles, permitindo-lhe acessar os chats e seus históricos. Esse 

procedimento foi necessário, pois não foi permitido a pesquisadora 
27

acessar o chat usando outro 

papel, forçando-lhe a restringir sua pesquisa a apenas um tipo de terceira parte, aquela 

hierarquicamente superior aos demais. 

Depois disso, a pesquisadora enviou um e-mail a todos os tutores encarregados das 

                                                 
27

  Um exemplar do questionário encontra-se no apêndice. 
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disciplinas, pedindo autorização para coletar os chats e aplicar com os alunos e responder a um 

questionário sobre o comportamento deles em chats educacionais virtuais. Foram impressos mais 

de quatrocentos questionários, no entanto, apenas 298 foram entregues para a análise. 

Cada tutor foi orientado a fazer uma breve explicação da pesquisa e destinar 10 

minutos para a aplicação do questionário, nele, alunos e tutores responderam sobre seus hábitos e 

afinidades com a ferramenta chat educacional, além de assinar um termo de consentimento para a 

pesquisa. Neste termo consta que a identidade dos participantes será preservada, e que somente 

um dos chats da disciplina será acompanhado pela sua participação. Desse modo, não será 

mencionado se a pesquisadora usará ou não a ferramenta histórico como elemento de sua 

pesquisa. 

Depois desse procedimento, os tutores deveriam informar a pesquisadora, com 

antecedência, a data e o horário em que os chats iriam ocorrer. Com posse dessas informações, a 

pesquisadora acompanharia os primeiros minutos do chat através da ferramenta histórico e 

passados cerca de vinte minutos, entraria na sala, saudaria a turma, pediria para acompanhar a 

conversa e, depois disso, permaneceria em silêncio até 15 minutos do final da aula, despedindo-se 

da turma. 

A decisão por falar com a turma deve-se aos seguintes motivos: a) ser necessário que 

os alunos e tutores vejam que há alguém na sala, não sendo apenas mais uma foto que pode estar 

disposta na janela por um erro de sistema, mas que está ali realmente; b) a necessidade em 

reiterar com a turma o compromisso estabelecido no termo de livre esclarecido que assinaram; c) 

verificar quem e em quais momentos da interação, parece mais suscetível a influência da terceira 

parte. 

Parecia um procedimento simples, mas não foi. Como muitos dos chats ocorreram ao 

mesmo tempo, foi necessário utilizar dois computadores e seis navegadores para dar conta da 

demanda. Em alguns casos, a instabilidade do AVA não deixou que a pesquisadora conseguisse 

entrar na sala, houve problemas de travamento que impossibilitaram atos como saudação e 

despedida em alguns chats, ou pior que inibissem a participação de tutores, chegando ao ponto de 

alguns deles ligarem e justificarem porque não estavam na sala. 
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4.6.2 Procedimentos de Análise 

 

A análise dessa pesquisa se dividiu em três fases: a primeira fase trata de uma análise 

dos dados coletados no questionário que tutores e alunos responderam. Todos os dados coletados 

foram tabulados no programa SPSS 17.0, em seguida, extraímos freqüências e fizemos 

cruzamentos das informações fornecidas pelos alunos. 

Nesta primeira fase, priorizou-se compreender quem são os alunos e tutores que 

compõem o curso de Letras-Português, faixa etária, gênero, se já cursaram outra graduação ou 

pós-graduação e como eles se relacionam com a ferramenta chat educacional virtual, verificando: 

qual seu nível de importância, se a utilizariam se não fosse obrigatória, se costumam chegar no 

horário previsto. 

Na segunda fase da pesquisa, procuramos nos deter sobre os aspectos mais aparentes 

da interação dentro do chat educacional virtual. Para isso, foi necessário coletar as conversas e 

fazer um diário de bordo, explicitando elementos como: a presença do tutor, o horário em que 

iniciou e finalizou o chat, identificando as possíveis mudanças de footing, em que momento de 

que forma ocorreram as mudanças. Com relação à presença da terceira parte, procuramos 

identificar as possíveis repercussões de sua presença e ausência, tal como a perda da moderação 

ou sua dificuldade, mudança de tópico decorrente de sua presença, apresentação, abordagem e 

menção a terceira parte durante o chat. 

Nesta fase, procuramos definir o filtro da pesquisa, observando quais fatores poderia 

comprometer ou tendenciar a nossa análise, levando-nos a excluir conversas que não 

contemplassem os requisitos fundamentais para uma análise bem sucedida de um chat. Desse 

modo, dos sessenta chats coletados, optamos por analisar 15 chats (06 de sociolinguística, 02 de 

Linguística de Texto, e 07 de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos), todos tiveram a 

presença da pesquisadora, sob o papel de coordenador da disciplina, assumindo o lugar de 

auditor, segundo a teoria de Bell (1982), por um período de aproximadamente vinte minutos, 

compreendendo a fase de desenvolvimento do chat educacional virtual. 

Embora tenham sido coletados sessenta chats, o número reduzido de chats analisados 

deveu-se aos seguintes fatores: a) duas dessas disciplinas ocorreram concomitantemente com as 

mesmas turmas, levando-nos a optar entre uma ou outra na seleção dos pólos; b) durante a coleta 

de dados, muitos tutores negaram-se a participar da pesquisa, não realizando o chat ou não 
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avisando a data e horário que eles iriam acontecer, impossibilitando, assim, a nossa participação 

como terceira parte; c) ainda durante a coleta de dados, o AVA SOLAR demonstrou instabilidade 

levando a ocorrência de chats truncados, sem desenvolvimento, ou mesmo sem a presença de 

alunos, tutores ou a nossa própria presença, d) alguns chats realizaram-se com a presença de 

poucos alunos, e e) alguns tutores demonstraram preocupação com a nossa presença, procurando-

nos fora do AVA para tirar dúvidas ou perguntar se obtivemos sucesso na análise. 

Considerando todos esses fatores como elementos que prejudicaram a nossa coleta ou 

que de alguma forma poderiam contribuir para uma análise tendenciosa, preferimos centrar nossa 

análise em chats com características parecidas, tais como: a) participação ativa do tutor e de no 

mínimo 3 alunos; b) entrada da pesquisadora com aproximadamente vinte minutos do início e 

saída com 15 minutos para o término do chat; c) estabilidade razoável do AVA, e d) presença do 

tutor em mais de um chat, mas a turma não pode se repetir. Com base nisso, segue o Quadro 3 

com os pólos, disciplinas e quantidade de alunos que participaram dos chats. 

 

QUADRO 3: relação de pólos, disciplinas, turmas e participantes 

PÓLO DISCIPLINA TURMA PARTICIPANTES 

ARACATI Sociolinguística 01 05 

ARACOIABA Sociolinguística 01 08 

CAMOCIM Sociolinguística 01 05 

CAUCAIA (FLÁVIO 

MARCÍLIO) 

Linguística de Texto 01 14 

CAUCAIA (RUBEM 

VAZ) 

Leitura e Produção de 

Textos Acadêmicos 

01 06 

02 10 

03 06 

QUIXERAMOBIM Leitura e Produção de 

Textos Acadêmicos 

01 04 

02 08 

RUSSAS Sociolinguística 01 08 

MARANGUAPE Leitura e Produção de 

Textos Acadêmicos 

01 05 

UBAJARA Linguística de Texto 01 10 
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SÃO GONÇALO Sociolinguística 01 10 

02 04 

ITAPIPOCA Leitura e Produção de 

Textos Acadêmicos 

01 13 

Fonte: quadro desenvolvido com base no corpus analisado. 

 

Depois de definidos quais eram os chats mais adequados para a análise, demos início 

a terceira fase da pesquisa, que também passou por tratamento estatístico e consiste na 

contabilização das mudanças de footing conforme a presença e a ausência da terceira parte nos 

momentos anteriores, posteriores e durante a sua estadia na sala de bate-papo.  

Além dos dados estatísticos das fases citadas, mostramos através de exemplos 

extraídos do próprio corpus, quais as estratégias de polidez presentes nos chats, relacionando-as 

com os tipos de footing encontrados em relação a presença e ausência da terceira parte. 

Para preservar a identidade dos interlocutores, cada exemplo foi numerado e logo 

abaixo apresenta uma legenda que menciona o número do chat moderado pelo tutor (se primeiro, 

segundo, terceiro, etc.), as iniciais das disciplinas ( LT- linguística de Texto; LPTA- Leitura e 

Produção de Gêneros Acadêmicos; S- Sociolinguística) e a letra T, seguida das iniciais do nome 

do tutor. 

Nos exemplos analisados, os nomes dos tutores foram trocados pela letra T, os nomes 

das terceiras partes foram codificados como AUDITOR(A), e os nomes dos alunos foram 

codificados com letras do alfabeto segundo a ordem em que iniciaram a sua participação efetiva 

no chat. Desse modo, o primeiro aluno a ocupar um turno passa a se chamar A, o segundo B, e 

assim por diante.  

 

4.7 O perfil dos usuários de chats educacionais virtuais 

 

No segundo semestre de 2011, foi aplicado um questionário contendo 16 questões 

que objetivaram traçar um breve perfil dos participantes de chats educacionais virtuais, 

matriculados no curso Letras Português. Depois de coletados, os dados foram tabulados no 

programa SPSS versão 17.0 e passaram por tratamento estatístico. As informações foram 

cruzadas a partir das variáveis: sexo, idade, disciplina e pólo. 
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Os cruzamentos demonstraram respostas similares, levando-nos a optar por uma 

análise mais aprofundada quanto à variável sexo, visto que a maior parte dos participantes da 

pesquisa é constituída pelo sexo feminino. Ao todo, contamos com a colaboração de 225 

mulheres e 73 homens, 298 informantes, entre eles 17 tutores e 281 alunos. 

 

4.7.1 O perfil dos tutores 

 

Com base nos resultados, é possível afirmar que o perfil do tutor em Educação à 

Distância do curso Letras-Português é constituído de jovens professoras, pois a maior parte dos 

tutores que respondeu ao questionário é composta de mulheres, com idades entre 22 e 37 anos 

(50%), e todos, sem exceção, já concluiu algum curso de pós-graduação, seja no nível lato ou 

stricto sensu.  

Ao todo, tivemos acesso aos dados de 10 tutores de Leitura e Produção de Textos 

Acadêmicos, 4 de Sociolinguística e 3 de Linguística Textual. A disparidade deste número 

ocorreu devido ao fato de boa parte dos tutores de Sociolinguistica não preencheu o questionário, 

28
apenas três tutores de  Linguistica Textual promoveram o chat da disciplina, e houve 

coincidências entre tutores de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos com os das outras 

disciplinas. 

Todos esses tutores passaram por um curso de formação que lhes permitiu conhecer e 

compreender o nível de importância das ferramentas de interação. Dentre os dezessete tutores que 

responderam às perguntas, dez deles consideraram o chat educacional virtual como uma 

ferramenta importante de interação, no entanto, quinze julgaram aquilo que é discutido através 

dessa ferramenta pode ser feito através do fórum e mensagens. 

Caso não houvesse o uso da obrigatoriedade do uso da ferramenta como aspecto 

avaliativo de conhecimento e participação dos alunos, catorze tutores ressaltaram que ainda assim 

a utilizariam. Se a proposta do chat não fosse definida previamente, nem houvesse data limite 

para interação (chat livre), doze deles também fariam uso da ferramenta e possivelmente 

sentiriam sua falta, caso não estivesse disponível na disciplina. 

                                                 
28

  O mesmo número de questionários foi entregue aos tutores, mas alguns não preencheram ou não devolveram, no 

entanto, avisaram quando ocorreriam os chats para que pudéssemos acompanhá-los.  
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Com relação aos seus comportamentos dentro das sessões de chat, dez tutores 

afirmaram que costumam entrar mais cedo para recepcionar os alunos, e lá procuram discutir 

textos relacionados à aula e tirar dúvidas dos alunos. Apenas dois tutores afirmaram que o chat 

pode ser um ambiente para conversar, “colocar o papo em dia”. 

De fato, observamos, ao acompanhar as sessões de chat, que os tutores parecem bem 

focados às propostas dos chats educacionais virtuais, evitando que se instaure no AVA algum 

desvio do tema ou algo que esteja relacionado à aula, mas, nem sempre verificamos sua 

pontualidade, como demonstraram em suas respostas, ou mesmo presença, quando o chat era 

obrigatório. 

Diante disso, podemos inferir que apesar de não ser uma ferramenta exclusiva de 

interação, o chat educacional virtual parece ser importante para os tutores, pois eles sentem sua 

falta e dizem que o usariam sem a obrigatoriedade da disciplina, servindo-lhes como apoio, já que 

consideram que as demais ferramentas de interação possam resolver a lacuna de interação 

existente nessa modalidade de educação. 

 

4.7.2 O perfil dos alunos 

 

Para a realização desta pesquisa, contamos com a colaboração de 281 alunos, 62 da 

disciplina Sociolinguística, 58 de Gêneros Textuais e Ensino, e 161 estudantes de Leitura e 

Produção de Textos Acadêmicos, todos esses alunos estão matriculados em semestres distintos do 

curso Letras-Português e parecem acompanhar a grade curricular do curso, pois a maior parte 

deles, na época, cursava o segundo (69,5%) e quarto semestre (18,1%). 

Assim como o perfil dos tutores, os alunos são em sua maioria mulheres, cerca de 

75% deles, e ambos sexos se concentram em maior número nas faixas etárias de 16 a 27 anos. 

Apesar de serem turmas relativamente jovens, observamos que há estudantes com faixa etária 

elevada (mais de cinquenta anos) ocupando os bancos da Universidade, e mais uma vez, são as 

mulheres. 

Elas também parecem persistir mais nos estudos, pois 24,6% delas declarou que já 

concluiu outro curso de graduação, enquanto apenas 18,6% deles fez o mesmo. Quando 

questionados sobre já ter concluído um curso de pós-graduação, o resultado foi similar, pois, as 
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mulheres, novamente, são as que mais procuram se especializar, cerca de 12% delas admitiu já 

ter feito uma especialização contra 4,3% deles. 

Como os tutores, aproximadamente 29% das alunas e dos alunos consideram a 

ferramenta chat educacional importante, e mesmo quando esta não vale como avaliação, ainda 

assim, 94% dos homens e 70% das mulheres afirmam que participam.  

Ao contrário do que verificamos anteriormente (PAIVA; SOARES, 2011), os alunos 

parecem ter afinidade com a ferramenta, pois quando a disciplina não disponibiliza a ferramenta, 

tanto os estudantes do sexo masculino (45,7%) quanto do sexo feminino (47,6%) afirmam que 

não sentem sua falta. Algo interessante também ocorreu quando questionados sobre o uso do chat 

livre, houve uma diferença pequena entre os alunos que costumam e aqueles que não costumam 

usar, 122 estudantes declararam que não usam o chat livre, representando um total de 44% do 

total de estudantes pesquisados. 

Observamos que este número deve-se ao fato de que os estudantes dos pólos de 

Meruoca e Ubajara foram os mais enfáticos quanto à afinidade com a ferramenta e a sua baixa 

utilização, sejam  chats educacionais livres ou de cunho avaliativo. Este resultado leva-nos a 

inferir que às precárias condições das redes de internet nos municípios supracitados frustram seus 

usuários a ponto deles não gostarem e preferirem, quando podem, evitar o uso da ferramenta. 

Além dos alunos dos municípios citados acima, boa parte dos tutores e cerca de 264 

alunos concordam que o que é feito por eles em chat pode ser feito através de outras ferramentas 

de interação, levando-nos a crer que o chat realmente funciona como um apoio, não 

necessariamente fundamental, para os participantes. 

Quanto aos hábitos dentro do chat, observamos que os homens são os que 

demonstram maior ansiedade, uma vez que 47% deles afirmaram que chegam mais cedo, 

enquanto 55% das mulheres procuram chegar na hora marcada. Um aspecto interessante é que 

poucos alunos afirmaram que não costumam participar ou chegam atrasados, neste ponto, 

observamos incoerência entre o que é dito e o que realmente se concretiza como comportamento, 

pois na coleta do corpus, observamos que muitos alunos chegam atrasados, ou não comparecem 

as sessões de chat, mesmo quando estão sendo avaliados. 

Com base nas opções sugeridas, aproximadamente 74% das alunas e 80% dos alunos 

afirmou que eles usam o chat educacional para discutir textos e assuntos relacionados à aula, um 

segundo propósito seria tirar dúvidas, mas poucos deles, assim como os tutores, consideraram o 
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chat como um ambiente para bater-papo, demonstrando assim, que apesar de ser uma ferramenta 

que possibilita esse tipo de uso, os alunos parecem cientes, que por estarem em um AVA, não 

devem confundir o que é aula com entretenimento.  
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5 TERCEIRA PARTE E SUA INFLUÊNCIA NA MUDANÇA DE FOOTING EM CHATS 

EDUCACIONAIS VIRTUAIS 

 

Conforme Goffman (1981), as mudanças de footing são intrínsecas às interações e 

delas resultam os diferentes posicionamentos e projeções sociais que os indivíduos podem 

assumir em suas conversas. Como vimos anteriormente, o autor menciona que existem três tipos 

de mudanças de footing: por formato de produção; por estrutura de participação e por mudança de 

frame. 

Portanto, todas as conversas analisadas apresentaram mudança de footing em todos os 

moves e steps do gênero conversacional chat educacional virtual, pois a mudança de footing 

sinaliza a mudança de comportamento/posicionamento de um participante em relação a um 

determinado assunto, o que, por conseguinte, leva os demais participantes a ajustarem-se 

também.  

Observamos que as mudanças de footing ocorridas nas 15 conversas obedeceram a 

certa padronização, sendo a maioria delas resultantes das mudanças de posicionamento que os 

locutores assumiram durante a interação (formato de produção), ou seja, os alunos e tutores 

poderiam posicionar-se ao mesmo tempo como autores, animadores e responsáveis, ou como 

apenas um deles.  

Quanto à mudança de footing por estrutura de participação, observamos que em 

alguns momentos, os alunos assumiram o papel do tutor concomitante a sua presença, mas 

principalmente quando este ainda não estava presente ou enfrentava problemas de conexão. 

Consideramos que essa ocupação temporária do papel de tutor deve ser considerada como uma 

mudança de footing por estrutura de participação, pela qual o aluno ocupa o lugar de primeira 

pessoa e papel que não corresponde às suas características.  

Verificamos também que o professor conteudista da disciplina, por manter-se em 

silêncio na maior parte da conversa, tem uma posição padrão dentro do quadro interativo, posição 

de terceira pessoa, que, por sua vez, em momentos de polidez ritual, muda de footing, assumindo 

as posições de primeira e segunda pessoas da interação, salvo exceções que discutiremos adiante. 

A mudança de footing por mudança de frame foi analisada segundo o tempo em que 

um novo frame era instaurado, quem o instaurou e se este tinha ou não relação com o professor 

conteudista da disciplina em três momentos da interação: antes, durante e depois de sua presença 
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no chat educacional virtual. Com base nesses critérios, observamos que os frames são geralmente 

instaurados pelos alunos e duram menos de seis minutos, ou seja, não comprometem o 

desenvolvimento do chat educacional virtual. 

 

5.1 Mudança de Footing por estrutura de participação 

 

Segundo Goffman (1981), conceber uma conversa como uma troca de códigos entre 

falante e ouvinte, é uma maneira pobre de tentar explicar o que ocorre nesse evento 

comunicativo. Para começar, o autor comenta que as terminologias falante e ouvinte são 

inadequadas, uma vez que, em um encontro face a face, todos os sentidos estão sendo 

estimulados, não apenas a audição, como os termos sugerem. 

A partir disso, o autor procura definir os vários tipos de ouvinte que podem estar 

presentes em uma interação e demonstrar que dependendo de quem e da forma como participam, 

pode haver reenquadramentos e mudanças de footing. Sendo assim, participam da categoria 

estrutura de participação todos os possíveis ouvintes de uma interação, entre eles, o destinatário 

oficial da mensagem, o bisbilhoterio, ou até mesmo a audiência. 

  

5.1.1 Mudança de Footing por estrutura de participação do aluno 

 

Interessa-nos agora analisar de que forma acontece uma mudança de footing com 

base na estrutura de participação, ou seja, com os diversos modos de participação do aluno. 

Consideramos que houve mudança de footing por estrutura de participação do aluno quando, por 

algum motivo, ele passa de primeira ou segunda pessoa (locutor e interlocutor) a ocupar o lugar 

de terceira pessoa na interação, ou seja, marginalizar-se do processo interativo, seja por sua 

própria iniciativa ou iniciativa do grupo. 

Nossa hipótese era de que o aluno passaria por mudanças de footing por estrutura de 

participação quando o tutor da disciplina estivesse ausente, pois ele se sentiria coagido a assumir 

um tom de iniciativa com a finalidade de moderar a interação para evitar conflitos, independente 

da presença da terceira parte, pois assim cumpriria com o contrato de cooperação estabelecido 

anteriormente e manteria o equilíbrio interacional. 
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Esta hipótese foi parcialmente refutada, pois observamos que a presença do professor 

conteudista da disciplina influenciou para o decréscimo de footings de iniciativa, e elevação de 

footings de imposição. Verificando que o tutor da disciplina, quando esteve ausente ou inativo, 

ocorreu apenas no início dos chats, chegamos a conclusão que a terceira parte influencia mais. 

O gráfico 1 abaixo demonstra o processo desse tipo de mudança de footing, ocorrido 

poucas vezes no corpus analisado, no entanto, quando se manifestou, verificamos que a presença 

do professor conteudista parece caracterizar-se como a figura da terceira parte ou zona de 

influência, pois sugere alguma influência sobre essa mudança, como nos mostra o exemplo 1.  

 

GRÁFICO 1: mudança de footing por estrutura de participação do aluno 

 

Fonte: gráfico gerado a partir da análise do corpus. 

 

Interessa-nos agora analisar de que forma acontece uma mudança de footing com 

base na estrutura de participação, ou seja, com os diversos modos de participação do aluno. 

Consideramos que houve mudança de footing por estrutura de participação do aluno quando, por 

algum motivo, ele passa de primeira ou segunda pessoa (locutor e interlocutor) a ocupar o lugar 

de terceira pessoa na interação, ou seja, marginalizar-se do processo interativo, seja por sua 

própria iniciativa ou iniciativa do grupo. 

O gráfico 1 acima demonstra o processo desse tipo de mudança de footing, ocorrido 

poucas vezes no corpus analisado, no entanto, quando se manifestou, verificamos que a presença 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ANTES DURANTE DEPOIS

ALUNO 

1ª PESSOA POR
INICIATIVA

3ª PESSOA POR
INICIATIVA

3ª PESSOA POR
IMPOSIÇÃO DO GRUPO



113 

 

 

do professor conteudista parece caracterizar-se como a figura da terceira parte ou zona de 

influência, pois sugere alguma influência sobre essa mudança, como nos mostra o exemplo 1.  

Durante o período em que o professor conteudista da disciplina esteve presente na 

interação, alguns alunos que não interagiram no início do chat, passam a interagir, assumindo as 

posições de primeira e segunda pessoa na interação. Neste mesmo período, nota-se que outros 

alunos passam a ser excluídos do grupo ou excluírem-se da conversa durante a estadia do 

professor conteudista, como foi o caso do exemplo 1. 

 

Ex (1) 

2/9/2011 19:21:27 AUDITOR entrou na sala...   

(...) 

2/9/2011 19:23:59 A Pode parecer bem óbvio, mas mesmo assim farei essa pergunta. 

Professora em seus trabalhos (portfólio) já vão ser cobrados essa estrutura de texto acadêmico?T 

(...) 

 2/9/2011 19:24:36 B é  A, minha dúvida tbm   

 (...)  

 2/9/2011 19:29:59 B Professora e turma, eu já li o conteúdo do Portfólio, ganhei ontem e 

estudei hoje, mas pra ser sincera, não compreendi como fazê-lo, por favor me ajudem.   

(...)  

 2/9/2011 19:36:29 A E a minha pergunta Professora? Em relacão aos trabalhos.T 

(...) 

 2/9/2011 19:38:10 T Desculpe-me, Emília, vc poderia repetir? Acho que ficou muito para 

trás.A 

(...) 

 2/9/2011 19:39:06 A Se nos seus trabalhos já vão ser cobrados essa estrutura de texto 

acadêmico T 

(C1LPTAFS) 

 

A professora conteudista da disciplina Leitura e Produção de Textos Acadêmicos 

adentrou a sala as 19h21min, depois de sua entrada, a tutora investiu alguns turnos para 

recepcioná-la. Ao fazer tal ação, duas alunas sentiram-se excluídas do grupo, pois não tiveram 

suas dúvidas respondidas. A aluna A questiona a tutora se os trabalhos realizados devem atender 

às normas da ABNT dispostas na aula, para isso, ela realiza uma pré-pergunta por meio da 

expressão: “Pode parecer bem óbvio, mas mesmo assim farei essa pergunta”. Tal ato 

caracteriza-se por amenizar um possível ato de ameaça a face de si mesma, pois A resguarda-se 

na medida em que demonstra que sua pergunta pode ser considerada como desnecessária pela 

professora. A aluna B, apoia a colega, demonstrando que ela também possui a mesma dúvida, 

realizando assim a estratégia compartilhe ou delimite terreno comum.  
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B aproveita o enunciado da colega, para em seguida, fazer um pedido de ajuda a 

turma, tal pedido contem a estratégia de polidez forneça ou peça razões, para fundamentar o por 

quê de sua dificuldade, resguardando, assim, a sua face negativa de possíveis atos de ameaça. A 

tutora, por sua vez, ignora o pedido de ajuda de B, e a dúvida compartilhada por A por mais de 

quinze minutos, até que A pergunta a tutora qual a resposta para sua dúvida. Percebendo que não 

deu atenção a esta aluna, a tutora pede desculpas, fornece razões e pede que A repita a pergunta. 

Tal ação da tutora, demonstra que por um bom período, provavelmente motivada pela chegada da 

professora conteudista, tenha deixado escapar os pedidos das alunas A e B, excluindo-as 

temporariamente da interação.  

Em geral, um aspecto curioso observado nos quinze chats é que depois que o 

professor conteudista saiu da sala de bate-papo, os alunos, que haviam se calado com a sua 

presença tenderam a retomar as posições de locutor e interlocutor, e aqueles que se mantinham 

em silêncio antes de sua chegada passaram a tomar mais turnos de fala, assumindo, assim, os 

footings prototípicos de sua estrutura de participação. 

Verificamos que em termos de papeis de ouvintes, não houve grande variedade, pois 

se tratam de interações privadas e restritas aos alunos e professores, no entanto, identificamos que 

em alguns chats, os alunos simularam seus tutores ou tentaram assumir o papel dos tutores em 

situações, onde eles perdiam o controle da moderação ou não havia moderação, deste modo, os 

alunos assumiam o papel prototípico de primeira pessoa do tutor, ou seja, realizaram ações que 

ele deveria ter realizado.  

Observando este movimento pouco comum, mas presente em alguns chats, decidimos 

considerá-lo como uma mudança de footing de estrutura de participação, como é o caso do 

exemplo 2.   

 

Ex (2) 

2/9/2011 22:04:27 A Vamos aguardar a professora?   

2/9/2011 22:04:45 A Mais alguém na sala?   

 2/9/2011 22:05:43 B Acho que só tem nós duas A 

 2/9/2011 22:06:26 A Então vamos começar? O que vc acha? Aguardamos mais 10 min.?   

 2/9/2011 22:06:50 B  Vamos aguardar 10 min A 

 2/9/2011 22:07:14 A ok        ( C2STVO) 

 

 

Ex(3) 

10/9/2011 17:44:32 T Boa noite!    

 10/9/2011 17:45:56 A boa noite,professora o chat só começa as 6,né    
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 10/9/2011 17:49:34 T Sim.    

(...) 

 10/9/2011 18:03:02 T Vocês querem iniciar a discussão, ou aguardar mais um pouco os colegas?    

10/9/2011 18:03:46 A vamos aguardar mais um pouco,assim tiramos as duvidas do portifolio T 

10/9/2011 18:03:54 B acho q devemos esperar mais um poucoT  

10/9/2011 18:04:10 T okay     

( C1LTEA) 

 

No exemplo 2, a tutora chegou alguns minutos atrasada e antes disso, as alunas 

presentes se perguntavam sobre começar ou não o chat. Em seu terceiro turno, a aluna A 

enunciou uma frase típica da fala do tutor: “Então vamos começar? O que vc acha? Aguardamos mais 

10 min.?”. Normalmente, o tutor encaixa enunciados deste tipo em momentos, cujos alunos que 

prometeram comparecer ao chat ainda não se encontram em sala ou há poucos alunos para iniciar 

o chat, como no exemplo 1. 

Acreditamos que o terceiro turno da aluna A, no exemplo 2, tem uma relação muito 

próxima como a quebra de papel, ou sua alternância, pois, em analogia às condições de felicidade 

dos atos de fala (AUSTIN, 1960), somente uma pessoa habilitada poderia ter o poder de iniciar e 

terminar o chat, e mesmo na ausência da tutora, as alunas continuariam a ser alunas, esse papel 

não muda, é pré-exitente. No entanto, acreditamos que o fato de A ter tentado iniciar o chat, ela 

tentou assumir o papel de tutora, ocupá-lo, enquanto ela não estivesse presente. Desse modo, 

concluímos que A sofreu uma mudança de footing restrita a um turno de fala. 

Neste mesmo exemplo observamos que essa mudança de footing ocorre por meio do 

uso de uma estratégia de polidez linguística: inclua falante e ouvinte na mesma atividade. 

Conforme Brown; Levinson (1987), o uso da segunda pessoa do plural indica que o locutor do 

enunciado tem a intenção de se afiliar ao seu interlocutor, gerar algum tipo de aproximação entre 

um e outro, por algo que possam fazer juntos. Quando A propõe a B e o resto da turma que 

iniciem o chat, ela marca não somente esta afiliação com a colega, como também se aproxima 

dela, como faria o tutor, como nos mostra o exemplo 3. Além dessa estratégia, A foca nos 

interesses de B, outra estratégia de polidez positiva, quando pergunta a colega o que ela acha, e 

em seguida utiliza novamente a estratégia inclua falante e ouvinte na mesma atividade para 

propor uma tolerância de 10 minutos ao atraso da tutora. 

B, por sua vez, reage a A utilizando o mesmo verbo flexionado na 2ª pessoa do plural 

do presente do indicativo, demonstrando que concorda com a afiliação proposta no turno anterior, 

explicitando que prefere que esperem por mais 10 minutos. Tal turno de B demonstra que houve 
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um reajuste de seu footing devido a mudança de sua colega, no entanto, seu reajuste indica a 

insatisfação em continuar com o jogo interacional, considerando que A assuma o papel de Tutora, 

quando esta não está presente na sala. Por isso realizou a estratégia procure concordar para 

evitar discordância. Neste caso, vale ressaltar que, caso B concordasse em iniciar o jogo 

interacional sem a presença da tutora, ela e A poderiam sofrer com algum tipo de sancionamento, 

mesmo que este seja enunciado de modo indireto, e deste modo, para evitar o conflito na 

interação e resguardar a própria face, B concorda com a segunda proposta de A. 

Vale ressaltar que nesta interação, A e B ocupam previamente papéis interacionais 

hierarquicamente inferiores ao papel da Tutora, talvez por isso, a mudança de footing de A por 

estrutura de participação tenha se restrito a um turno, ou seja, os aspectos apontados por Brown; 

Levinson (1987), poder e distância influenciaram para que as duas frustrassem uma mudança de 

footing mais densa.  

Apesar do poder consistir uma variável importante para o nível de polidez 

empregado, e pelo que vimos também, para a oscilação de papéis interacionais, observamos que 

ele pode ser relativamente amenizado, como no caso do exemplo 4. 

Ex (4) 

2/9/2011 20:49:39 T Que vocês acharam do nosso chat? Deu para aprender algumas coisas?   

 2/9/2011 20:49:54 A Gente, eu tambem vou, ainda estou no colegio. vou buscar minha filha. 

boa noite e boa sorte no portfólio de vocês.   

 2/9/2011 20:50:09 B Professora, apesar de não tirar dúvidas dos colegas, e sim, preguntar 

muito a esses, minha participação vale? T 

 2/9/2011 20:50:17 C E não esqueçam do portfólio até dia 04/09. Mãos à obra, gente!   

 2/9/2011 20:50:38 D Um gosto de quero mais... T 

 2/9/2011 20:50:39 A deu sim acho que deveria ter mais outros.   

 2/9/2011 20:50:56 T Claro, B! Vc está aqui e deu sua contribuição! B 

 2/9/2011 20:50:57 B Boa noite, C, valeu por sua participação!!! C 

 2/9/2011 20:51:26 C É o momento de mais contato com a professora, se faz necessário sempre.

   

 2/9/2011 20:51:44 C Boa noite B e bons estudos!   

 2/9/2011 20:51:57 C Brigadooooooooooooooooooooooo C 

 2/9/2011 20:52:05 A saiu da sala...   

 2/9/2011 20:52:14 C Boa noite a todos.   

 2/9/2011 20:52:15 D Um abraço a todos e boa noite.   

(C2LPTAFS) 

 

No fragmento da conversa realizada na disciplina Leitura e Produção de Textos 

Acadêmicos, observamos que ao iniciar o processo de encerramento do chat, a tutora do 

município de Caucaia pergunta aos alunos o que eles acharam do chat. Tal ação demonstra que a 
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tutora investe em polidez positiva ao tentar focar nos interesses de seus interlocutores, que por 

sua vez, deveriam enunciar turnos que expressassem o que acharam do chat, constituindo assim o 

par conversacional prototípico. 

Como vimos nesta tese, o gênero chat educacional virtual é marcado pela quebra 

desses pares, ou pelo menos, quebra momentânea, dado seu caráter síncrono com lags que variam 

conforme a qualidade de conexão que alunos e tutores possuem. Deste modo, vemos que 

imediatamente após o turno em que a tutora requisita o feedback avaliativo dos alunos, a aluna A 

faz o pré-anúncio de sua partida explicitando os motivos para isso. Ao realizar um pré-anúncio 

deste tipo, A realiza a estratégia de polidez forneça ou peça razões, que conforme Paiva (2008) 

atualiza-se com a despedida propriamente dita.  

Ao perceber a demanda da professora, A, em seu turno seguinte expressa seu 

feedback sobre a aula. Ao contrário de A que quase enunciou seu pré-anúncio juntamente com o 

turno da tutora, um minuto mais tarde, momento em que os feedbacks já estavam surgindo, C, 

uma das alunas mais assíduas da turma, quebra o move em que a tutora tenta averiguar os 

feedbacks do encontro para enunciar um aviso: E não esqueçam do portfólio até dia 04/09. Mãos 

à obra, gente!. Tal aviso, enunciado por C, corresponde a uma clara mudança de footing por 

estrutura de participação do aluno quando ele tenta assumir o papel de tutor.  

No caso deste exemplo, observamos que (ao contrário do exemplo 2, em que a tutora 

ainda não estava presente) a tutora estava presente e ativa na sala, havendo aí não somente uma 

tentativa de mudança de papeis, como também a possibilidade de conflito entre eles.  

Consideramos o enunciado de C como uma mudança de footing deste tipo, pois antes, ela, apesar 

de participativa, não havia tentado ordenar ou aconselhar seus colegas como o fez neste turno. 

Isto fica ainda mais evidente que no exemplo 2, pois C opta por não incluir-se na mesma 

atividade em que eles, enunciando de modo bald-on record o que eles deveriam fazer. Para 

amenizar, ela os incentiva, enunciando a expressão “mãos a obra” utilizando o marcador 

modalizador conversacional, tipicamente oral gente, bastante usado pelos professores em aulas 

presenciais. 

Tal enunciado demonstra que C, provavelmente, trouxe para o chat, sua experiência 

como professora, e não considerou a variável poder que incidia sobre o papel da tutora, que por 

sua vez, ignorou a ação de C. O mesmo não aconteceu para a aluna B. Ela reconheceu a ação de 

C como bastante positiva para o chat, e por isso fez um elogio a ela. Ao fazer um elogio a C, B 
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“fornece presentes ao ouvinte”, enaltece a face positiva da colega, colocando-a num patamar 

quase similar ao da tutora, ou seja, ajusta seu footing para concordar com as asserções de C no 

papel hierarquicamente superior ao dela.  

C reage ao elogio de B, agradecendo e desejando-lhe boa noite e bons estudos, ou 

seja, também lhe “fornece presentes”, mas desta vez, podemos dizer que se trata de uma polidez 

ritual, não necessariamente sincera, mas necessária a complementação do par conversacional, o 

que não implica na não aceitação do novo footing instaurado por C, uma vez que ela 

complementa seu desejo de boa noite com bons estudos e agradece usando o acréscimo de varias 

letras “o”, demonstrando exagero. 

 

5.1.2 Mudança de Footing por estrutura de participação do tutor 

 

Assim como o aluno, o tutor também sofre os mesmos tipos de mudanças de footing 

por estrutura de participação, já que suas posições interacionais preferidas são as de locutor (1ª 

pessoa) e interlocutor (2ª pessoa). Tal como no item anterior, consideramos que o fato do tutor 

ora ser o responsável pelo turno e ora ser o destinatário dele ou fazer parte do grupo de 

destinatários dele não se caracteriza como o foco desta pesquisa, pois se trata da dinâmica 

prevista da interação.  

Sendo assim, consideramos que o tutor passa por uma efetiva mudança de footing 

quando se abstém das posições de 1ª e 2ª pessoas da interação para ocupar o lugar de 3ª pessoa, 

seja por imposição do grupo ou por voluntariedade. Deste modo, conforme demonstra o gráfico 

2, o tutor, nas 15 conversas analisadas parece evitar a posição de 3ª pessoa, assumindo-a apenas 

quando o professor conteudista se faz presente no chat. 
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GRÁFICO 2: mudança de footing por estrutura de participação do tutor 

 

 

Fonte: gráfico gerado a partir da análise do corpus. 

 

Assim, assumimos como hipótese que em chats educacionais virtuais, a mudança de 

footing por estrutura de participação do tutor ocorre mais nos momentos em que a terceira parte 

está presente, retornando ao ponto original, no momento em que ela deixa a sala de bate-papo. 

Em sua presença, o tutor dedica vários turnos de fala investindo em polidez positiva, atuando de 

modo simpático e solidário. 

Nossa hipótese foi confirmada, este gráfico demonstra uma clara interferência do 

professor conteudista da disciplina, 3ª pessoa e auditor nos termos de Bell (1982), pois no 

momento em que estavam presentes, os tutores, que antes ocupavam dinamicamente os papéis de 

1ª e 2ª pessoas passam a ser excluídos da interação em 100% das conversas analisadas. 

Tal exclusão, no entanto, é temporária, não se prolonga com a saída do professor 

conteudista e na maioria dos casos restringe-se a apenas turnos que correspondem a polidez 

ritual, ou seja, nos momentos em que o auditor anuncia sua chegada e sua partida do chat, como 

nos mostram os exemplos 5 e 6. 

 

Ex (5) 

1/9/2011 19:20:07 AUDITORA entrou na sala...   

 (...) 

 1/9/2011 19:20:32 AUDITORA Boa noite a todos! Acompanharei o chat de vocês.   
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 (...) 

 1/9/2011 19:21:08 T Seja bem-vinda! AUDITORA 

 (...) 

 1/9/2011 19:21:16 A Seja bem vinda AUDITORA.   

 (...)   

 1/9/2011 19:21:24 B Boa noite, professora!   

 (...)   

 (C1STFT) 

 Ex (6) 

 

10/9/2011 18:20:55  AUDITOR entrou na sala...    

10/9/2011 18:20:57  T  Mas pode haver há citação literal do texto.    

10/9/2011 18:21:06 AUDITOR  Boa noite, tudo bem pessoal? Posso acompanhar o chat de vocês?    

10/9/2011 18:21:26 A  me confundi no exercitando 1 e 2 T  

10/9/2011 18:21:36  B Seja bem vindo!!! T  

10/9/2011 18:21:57 A justamente falava sobre alusao e referencia T  

 10/9/2011 18:22:12  T  Pode, AUDITOR.    

(C1LTTEA) 

 

Os exemplos 5 e 6 mostram o momento exato em que a professora conteudista da 

disciplina Sociolinguística e o professor conteudista da disciplina Linguística de Texto entram na 

sala de bate-papo e fazem suas saudações aos presentes. No momento em que ocupam o turno de 

fala para enunciar saudações, pedir para acompanharem o chat ou simplesmente anunciar o que 

vão fazer, esses turnos requerem turnos de resposta por parte dos tutores e alunos que, se 

respeitarem o princípio da polidez (LEECH, 1983), deverão atender à máxima da concordância e 

permitir a sua participação, assim como deverão retribuir as saudações. 

Quando os alunos retribuem a saudação ou respondem ao pedido de acompanhamento 

do chat, os tutores passam a ocupar o papel de terceira pessoa da interação, pois o foco agora diz 

respeito a recepcionar o professor conteudista recém-chegado. O tutor é excluído do grupo 

temporariamente, pois a atenção da turma volta-se para aquele que tem o maior nível hierárquico 

do chat, tanto que muitos alunos o chamam pela forma de tratamento professor(a) como se vê no 

exemplo 4. Como podemos observar nos dois exemplos, as tutoras das disciplinas logo tomaram 

a posição de 1ª pessoa, e, assim como os alunos procuraram retribuir a saudação ou permitir a sua 

entrada no grupo. 

A princípio pode se pensar que na medida em que os alunos recém-chegados vão 

adentrando ao chat e enunciando suas saudações, o mesmo pode ocorrer com os tutores: são 

excluídos das saudações. No entanto, verificamos que a maior parte das entradas dos alunos 

concentra-se no início do chat e normalmente o tutor procura se incluir seja saudando o aluno ou 
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incluindo-o na conversa. Por essas manifestações ocorrerem mais no início do chat, e 

caracterizarem o desenvolvimento do gênero conversacional chat educacional virtual não o 

tomamos como parte desta análise, que visa investigar a mudança de footing. 

Outro modo de o tutor ser excluído da interação verifica-se quando os alunos 

instauram um novo frame. Um novo frame indica que um novo tópico começa a ser discutido 

pelos alunos e tutor, pelo tutor e um aluno, pelo tutor e auditor, pelos alunos e auditor ou somente 

pelos alunos
29

. Sendo assim, podemos dizer que há mudança de footing por estrutura de 

participação do tutor quando alguns alunos estabelecem uma conversa paralela sem a inclusao do 

tutor, ou quando tentam interagir com o auditor, seja na forma de polidez ritual, como nos 

exemplos 5 e 6, ou não, como nos mostra o exemplo 7 

Ex (7) 

 

23/9/2011 19:35:24 AUDITORA entrou na sala...   

23/9/2011 19:35:25 AUDITORA boa noite, posso acompanhar o chat de vocês?   

(...) 

 23/9/2011 19:35:55 A Boa noite AUDITORA AUDITORA 

 23/9/2011 19:36:06 B boa noite AUDITORA 

23/9/2011 19:36:17 T Bem, a AUDITORA está conosco. Lembram do outro chat? Lembram da 

pesquisa dela?   

23/9/2011 19:36:52 C Não T 

 (...)   

 23/9/2011 19:37:17 B lembro dela, mas da pesquisa não   

(...)  

 23/9/2011 19:39:54 T C, a desculpe-me, mas na verdade a AUDITORA é aorientadora da 

Geórgia que está fazendo a pesquisa sobre o chat. É verdade. Nós conversamos sobre a pesquisa da 

Geórigis. Até preenchemos os formulários.   

 (...)  

 23/9/2011 19:40:36 C Sim, agora me lembro. T 

 (...) 

 23/9/2011 19:41:10 C Quando o chat enche, fica complicado. AUDITORA 

 (...) 

23/9/2011 20:02:18 C Desculpe, mas gostaria de saber uma pontinha da sua pesquisa, sua 

opinião sobre o chat. AUDITORA 

 23/9/2011 20:03:27 C Por favor, não atrapalha nada, é só uma curiosidade. AUDITORA 

(C1LPTATFS) 

 

Nos três últimos turnos ocupados por C, no exemplo 7, observamos que o aluno C 

tenta estabelecer uma interação com a auditora, mudando de frame, para algo que lhe diz 

respeito. Neste momento, ele exclui a tutora da conversa, pois sabe que ela não poderá contribuir 

                                                 
29

  Analisaremos mudanças deste tipo no tópico Mudança de Footing por mudança de Frame. 
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mais do que o que já havia feito, ou seja, ela passa de primeira pessoa da interação para terceira 

pessoa. 

 

5.1.3 Mudança de Footing por estrutura de participação do auditor 

 

A mudança de footing por estrutura de participação do auditor ocorre quando o 

professor conteudista da disciplina passa de terceira pessoa da interação para primeira e segunda 

pessoa, ou seja, passa a ser locutor e interlocutor oficial da conversa. Observamos no item 5.1.2 

que o auditor ocupa estrategicamente estas posições para realizar dois atos de fala: saudar e 

despedir-se.  

O professor conteudista ocupa a posição de primeira pessoa quando anuncia sua 

chegada e partida, pede para acompanhar o chat ou anuncia que o fará. Quando alunos e tutores 

reagem a esses atos, o professor conteudista passa a ser o destinatário oficial das retribuições 

polidas dos participantes do chat, ocupando, assim a posição de segunda pessoa. Chamamos tais 

posicionamentos de 1ª e 2ª pessoa por iniciativa. 

Nossa hipótese consiste em afirmar que a terceira parte sofre mais mudança de 

footing por estrutura de participação quando, em prol da polidez, ela, voluntariamente, assume o 

papel da primeira pessoa (locutor) ou segunda pessoa (interlocutor oficial) em cumprimentos e 

despedidas, estratégias de polidez ritualísticas, que visam gerar aproximação entre locutor e 

interlocutores, assim como passar uma boa imagem dos participantes durante a interação. 

Nossa hipótese foi confirmada, no entanto, observamos que, em alguns chats, a 

participação ativa do professor conteudista foi requisitada fora do status de polidez ritual. A este 

tipo de manifestação, dissemos que o auditor ocupou as posições de 1ª e 2ª pessoas por 

solicitação, como é o caso dos exemplos 7 e 8. 

O gráfico 3 demonstra que as reações as saudações e despedidas ocorreram em 70% 

das conversas, enquanto que em apenas 10% das conversas os professores conteudistas das 

disciplinas sofreram algum tipo de abordagem fora do momento de saudação e despedida. Esse 

resultado nos mostra que em 30% das conversas analisadas, alunos e tutores não atenderam ao 

princípio da polidez para com os professores conteudistas ignorando a presença deles. Outro fato 

interessante é que em todas as conversas em que o tutor tomou mais turnos ou expandiu seu turno 

para recepcionar o professor conteudista, houve um maior número de reações polidas as suas 
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saudações, ou até mesmo, a tentativa de estabelecimento interacional, como veremos nos 

exemplos 7 e 8.  

GRÁFICO 3: mudança de footing por estrutura de participação do tutor 

 

Fonte: gráfico gerado a partir da análise do corpus 

 

Inicialmente, tomemos o exemplo 7 como base para a compreensão da mudança de 

footing por estrutura de participação do auditor.  Neste chat, além de retornar a saudação da 

professora conteudista, a tutora empenha-se em delimitar e compartilhar terreno comum com os 

alunos, lembrando-lhes do por quê de professora conteudista estar ali. Quando a tutora enuncia: 

“Bem, a AUDITORA está conosco. Lembram do outro chat? Lembram da pesquisa dela”; “C, a 

desculpe-me, mas na verdade a AUDITORA é a orientadora da Geórgia que está fazendo a 

pesquisa sobre o chat. É verdade. Nós conversamos sobre a pesquisa da Geórigis. Até 

preenchemos os formulários”.   

Neste último enunciado, verificamos que a tutora pede desculpas para o aluno C, por 

não deixar tão clara a razão da professora conteudista estar presente. Ao enunciar desculpas, a 

tutora realiza uma estratégia de polidez negativa, resguardando a própria face, talvez por receio 

de represália da professora conteudista. Logo em seguida, os alunos compartilham e delimitam 

terreno comum com a tutora indicando que lembram da referida pesquisa. Talvez por ter 

percebido, o cuidado com que a tutora tratou o assunto da pesquisa da orientanda da professora 

conteudista, o aluno C, realizou, algum tempo depois, a estratégia forneça razões quando disse 

que a sala estava cheia e isso poderia dificultar a interação.  
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Vinte minutos mais tarde, pouco antes de a professora conteudista anunciar sua 

partida, o aluno C focou nos interesses da professora Conteudista, quando procurou instaurar um 

frame sobre a já referida pesquisa científica. Para isso, ele realizou uma série de estratégias de 

polidez que indicam algum tipo de cerimônia entre os dois, demonstrando que há um claro 

distanciamento solidário, apesar da tentativa, e hierárquico. Nas suas palavras: “Desculpe, mas 

gostaria de saber uma pontinha da sua pesquisa, sua opinião sobre o chat.”; “Por favor, não 

atrapalha nada, é só uma curiosidade.”. No primeiro enunciado, C pede desculpas, utiliza o 

marcador discursivo mas, usa o verbo flexionado na primeira pessoa do condicional e expressa-se 

por meio de diminutivo que indica modalização do enunciado. No segundo, ele pede por favor, 

ou seja, ameniza a força do ato de ameaça a face do professor conteudista, fornece razões, e 

restringe. 

Tais turnos demonstram que o aluno tinha conhecimento do risco em abordar a 

professora conteudista, pois utiliza estratégias que indicam a preocupação com sua própria face 

negativa e com a face negativa da professora conteudista. No entanto, preferiu assumir tal risco 

para tentar afiliação, ou seja, tentar instaurar a polidez positiva e enaltecer a face positiva da 

professora conteudista, pois “seu interesse” foi intensificado pela insistência do aluno C. 

No exemplo 8, observamos que a presença da professora conteudista da disciplina 

também influenciou uma mudança de footing por estrutura de participação do auditor tanto por 

voluntariedade como por solicitação, mas agora, a influência maior parece ocorrer para a tutora 

da disciplina. 

Ex (8) 

 

1/9/2011 19:21:19 AUDITORA entrou na sala...   

 (...) 

 1/9/2011 19:21:33 AUDITORA Boa noite pessoal! Vou acompanhar o chat de vocês.   

 1/9/2011 19:21:51 A Boa Noite   

 1/9/2011 19:22:02 B Boa Noite.   

 1/9/2011 19:22:16 C seja bem vida, AUDITORA   

 1/9/2011 19:22:21 D Boa Noite   

 1/9/2011 19:22:43 E Bem vinda AUDITORA   

 1/9/2011 19:23:23 T Boa noite, AUDITORA! Seja bem vinda! Acho que a turma vai gostar de 

conversar com vc. Eles a esperavam. AUDITORA 

 1/9/2011 19:23:49 F Seja Bem Vinda AUDITORA  

1/9/2011 19:24:31 G Bem vinda!!! AUDITORA 

(...) 

1/9/2011 19:45:15 AUDITORA Já vou pessoal, boa noite!   

1/9/2011 19:45:46 B Até outro dia   
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1/9/2011 19:45:54 C Boa noite AUDITORA esperamos que possamos ter sidi util a sua 

pesquisa.   

1/9/2011 19:46:15 T Já vai, AUDITORA? Obrigada pela presença. Espero que tenha apreciado 

o bate papo. Boa noite. AUDITORA 

1/9/2011 19:47:07 AUDITORA Obrigada! Até mais.   

1/9/2011 19:47:13 AUDITORA saiu da sala...  

(C1LPTATMF) 

  

No exemplo 8,  a professora conteudista da disciplina deseja boa noite a turma e 

anuncia que acompanhará o chat, neste momento ela, que antes ocupava a posição de terceira 

pessoa, passa a ocupar a posição de primeira pessoa por voluntariedade. Os alunos e tutora 

retornam a saudação inicial, levando a professora conteudista a ocupar a posição de 2ª pessoa, 

pois procuram atender ao princípio da polidez na medida em que são simpáticos com ela. 

Observamos, no entanto, que a polidez ritual extrapola seu limite no turno de 

saudação da tutora que, por sua vez, tenta demonstrar que a turma está receptiva a sua 

permanência no grupo. Neste caso, notamos que a tutora empenha-se em fazer com que a 

professora conteudista sinta-se a vontade, por meio de uma promessa amenizada pela flexão do 

verbo achar na primeira pessoa do singular, além de fornecer razões para isso. 

Quando a professora conteudista anuncia sua despedida, a aluna C realiza a estratégia 

seja otimista sobre os desejos do falante, na medida em que inclui a si mesma e os demais 

presentes na realização do ato de fala por meio do nós inclusivo. Deste modo, ela demonstrou 

solidariedade para com a professora conteudista. A tutora seguiu o estilo da aluna, mas desta vez 

não utilizou o nós inclusivo. Além disso demonstrou surpresa com sua despedida por meio da 

expressão ritualística tipicamente oral de despedida “Já vai, AUDITORA?”. Tais ações 

demonstram que a hierarquia entre os papeis entre tutora e professora conteudista parece 

pequena, e que entre elas há algum grau de intimidade. 

 

5.2  Mudança de Footing por mudança de Frame 

 

Conforme Goffman (1974), frame é uma espécie de quadro organizacional, pelo qual 

inserimos elementos e somos inseridos para que consigamos nos ajustar às diversas situações do 

nosso cotidiano. Segundo o autor, podemos definir o frame de uma situação através da seguinte 

pergunta: o que está acontecendo aqui? 
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Desse modo, ao nos depararmos com uma situação nova, internamente nos fazemos 

tal pergunta para então podermos organizar o cenário, os personagens e seus papeis, os elementos 

que o constituem e assim por diante. Em um chat educacional virtual, temos uma janela com 

nomes e imagens de alunos à direita, botões de formatação textual abaixo e um espaço 

relativamente grande, onde alunos e tutores conversam. Por se tratar de um AVA, a conversa 

deve pautar sobre assuntos pertinentes ao âmbito educacional, mais especificamente sobre um 

tema, anteriormente proposto e conhecido de todos. 

Quando algo sai do comum, como por exemplo, os alunos tratam de assuntos 

particulares, alguém pode se questionar; “o que está acontecendo aqui?” e a partir daí há a 

instauração de um novo frame pelo qual os participantes devem se ajustar, ou seja, tomar novos 

posicionamentos, novos footings. 

Para Goffman (1981), uma mudança de frame consiste em uma mudança, mesmo que 

temporária, ao quadro de experiência, cujos participantes de uma interação estão inseridos. 

Cabendo aos participantes a ação sociocognitiva de se questionar sobre o que está acontecendo 

para então poder se adequar ou reajustar as novas situações. 

Por se tratar de uma interação com a finalidade clara e conhecida por todos os 

participantes, os chats educacionais virtuais analisados não apresentaram um número grande de 

mudanças de frame, acreditamos que isso ocorre, pois o tutor, na maior parte dos casos, consegue 

manter o tópico de discussão em foco, evitando que os alunos tratem de outros assuntos por um 

tempo muito longo, o que prejudicaria a sua capacidade de moderação dos chats.  

Tal atitude do tutor reflete preocupação com sua face positiva, reforçada pelo fato de 

saber que seria acompanhado pelo professor conteudista da disciplina. Sendo assim, cabe a ele 

controlar as mudanças de frame iniciadas pelos alunos e por si no decorrer das conversas de 

modo que os chats atinjam seus objetivos comunicativos e educacionais, e seus participantes 

cumpram suas metas sociais, correspondendo às expectativas de seus papeis sociais. 

Consideramos uma mudança de frame iniciada por aluno ou tutor toda e qualquer 

mudança de tópico conversacional, seja ele relacionado ao curso ou não. Deste modo, se o tópico 

de discussão indicado pelo tutor foi: “preconceito linguístico e o livro didático”, no momento em 

que o aluno ou o próprio tutor comentar sobre outro assunto, como a avaliação, por exemplo, 

consideraremos como uma mudança de frame, pois todos os participantes devem se reajustar para 

estar a par do novo assunto. 
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Deste modo, optamos por medir a mudança de footing por mudança de frame por 

meio do tempo despendido na discussão do novo frame instaurado, consistindo, assim, em dois 

tipos: mudança de frame prototípica ou desfocalizadora, ambas podem estar relacionadas com o 

professor conteudista da disciplina, seja antes, durante ou depois de sua estadia na sala de bate-

papo. 

 

5.2.1 Mudança de Footing por mudança de frame iniciada pelo aluno 

 

Para esta categoria de análise, assumimos como hipótese que a terceira parte 

influencia pouco no processo de introdução e manutenção de frames com tempo inferior ou 

superior a seis minutos instaurados por alunos, pois, ao contrário dos tutores, que têm suas 

capacidades de moderação avaliadas, eles, aparentemente, não se importam com a presença do 

coordenador da disciplina. 

O gráfico 4, mostra que nossa hipótese parece ter sido refutada, pois os resultados 

mostraram que os frames iniciados pelos alunos, apesar de não terem relação com o professor 

conteudista da disciplina, enquanto a terceira parte esteve presente e após a sua saída, os alunos 

tendem a inserir frames com tempo inferior a seis minutos. Diante disso, podemos dizer que o 

professor conteudista da disciplina influencia o comportamento dos alunos de modo a inibir a 

proposição de novos frames com tempo superior a 10% de toda a conversa e que, durante e após 

sua entrada, os alunos tenderam a instaurar novos frames, mas estes não superaram seis minutos 

de duração.  

 

GRÁFICO 4: mudança de footing por mudança de frame iniciada pelo aluno 

 

Fonte: gráfico gerado a partir da análise do corpus. 
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No tópico 7.3.2 desta tese, constatamos que a mudança de frame, muitas vezes leva a 

mudança de footing por estrutura de participação, deixando um dos interlocutores da interação 

ocupar posição despreferida, como foi o caso de tutores e alunos que foram excluídos 

temporariamente por não se alocarem na posição de interlocutor oficial. Neste caso, podemos 

citar os casos de conversas paralelas entre alguns participantes, que apesar da presença do tutor, 

insistem em dialogar sobre tópicos que não dizem respeito à aula. 

Neste tópico, analisaremos exemplos de mudança de footing por mudança de frame 

em que não ocorreram alterações nas posições assumidas pelos participantes, como podemos ver 

nos exemplos 9 e 10. 

Ex. (9) 

1/9/2011 19:29:46 A Proferrora não estou conseguindo participar.   

1/9/2011 19:31:34 A Maria acho que minha internet está com algum problema,estou muito 

chatiada.   

1/9/2011 19:33:15 T Lamento, A, desde que vc entrou não tem conseguido conversar conosco. 

Se continuar assim até o final, poderá tentar ficar para a segunda turma.A 

1/9/2011 19:34:31 A Será que agora vai dar certo?   

1/9/2011 19:40:22 A ACHO QUE AGORA VAI DAR CERTO   

1/9/2011 19:43:54 A Gostaria muito de estar enteragindo com vocês.   

1/9/2011 19:46:33 A saiu da sala...   

1/9/2011 19:46:53 A entrou na sala...   

1/9/2011 19:47:17 A saiu da sala...  

(C1LPTATMF) 

Ex (10) 

(...) 

 2/9/2011 19:53:25 T Se não teverem mais dúvida, podemos avaliar este nosso encontro e nos 

despedir, pois logo terei outra turma. Que acharam? Deu pra esclarecer alguma coisa? A 

 2/9/2011 19:53:29 A Poderia aproveitar esse momento para esclarecer algo. Quando postei 

mensagem no fórum a respeito da sua ausência é porque já estamos acostumados a ser muito respondidos 

ppelo tutor em outras disciplinas então fiquei achando bem diferente na sua ok T 

 2/9/2011 19:54:16 A E isso tbm nos motiva bastante , falo por mim mas cacredito que a turma 

tbm pense assim. T 

 2/9/2011 19:54:30 T A, entendo sua cobrança e lhe dou razão. O tutor não pode se ausentar, 

mesmo. A 

 (...) 

 2/9/2011 19:54:37 B Com certeza,A!!!!   

 (...)   

 2/9/2011 19:55:18 B Nós brasileiros (as), sempre temos uma confiança imensa nos educadores.

   

 (...) 

2/9/2011 19:56:23 T Fico feliz que continuem confiando nos educadores. Isso é bom, pois logo 

carregarão isso sobre seus ombros. A 
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(C1LPTATFS) 

 

No exemplo 9, apresentamos um estrato da conversa realizada no dia 1 de setembro. 

Aos 29 minutos de conversa, a aluna A enuncia que não está conseguindo participar, muito 

provavelmente por problemas de conexão, e utiliza outro turno de fala para fornecer razões e 

exprimir seus sentimentos com relação a isso.  

Diante do enunciado da aluna, a tutora a apoia, demonstrando simpatia para com ela ( 

forneça presentes ao ouvinte), utilizando a expressão formal “lamentar” flexionada na primeira 

pessoa do singular, sugerindo que há um engajamento de si com aquilo que foi dito. Em seguida, 

a tutora fornece razões e sugere uma alternativa para a aluna, esta, por sua vez, parece tentar 

interagir, e de fato interage, mas usa seus turnos para prometer a interação. Em um de seus 

turnos, ela direciona seu enunciado para todos os participantes e para isso usa o futuro 

condicional do verbo gostar, flexionado na primeira pessoa do singular, para indicar seu desejo 

de compartilhar terreno comum com eles. Observamos que ao flexionar os verbos em primeira 

pessoa, neste exemplo, a aluna A sugere que, apesar de não manter o vínculo interativo, ela tenta 

estabelecer um vínculo mais pessoal aos seus enunciados, demonstrando assim, que presa pela 

polidez positiva. 

Neste exemplo, verificamos que o novo frame introduzido pela aluna A teve duração 

superior a seis minutos, no entanto, a maior parte dos turnos conversacionais restringiram-se aos 

próprios enunciados da aluna, não ocorrendo prejuízo de moderação da tutora, que por sua vez, 

tratou de atender a máxima da simpatia de Leech (1981), oferecendo o apoio necessário a aluna, 

na medida em que ajustou seu footing para interagir em um novo frame situacional. 

O exemplo 10 mostra o fragmento do final do chat realizado pela tutora de Caucaia 

da disciplina Leitura e Produção de Textos Acadêmicos. A tutora inicia o move de despedida, 

quando uma aluna insere um novo frame que não diz respeito ao assunto discutido no chat. Para 

isso, a aluna A utiliza uma expressão pré-s prototípica: “Poderia aproveitar esse momento para 

esclarecer algo”. Esta expressão demonstra certo nível de formalidade, o que numa posição de 

pré-anúncio, pode indicar que se trata da estratégia de polidez negativa: distancie-se do ator e 

adicione formalidade. No entanto, a aluna abandona esta estratégia e alterna entre o uso do eu e 

do nós inclusivo para fazer sua declaração/justificativa. Com essas estratégias, A compromete-se 
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com o que diz, flexionando o verbo postar na primeira pessoa do singular e atenua esse 

comprometimento quando envolve os colegas na discussão por meio do nós inclusivo. 

O novo frame iniciado por A trata-se de um ato de ameaça a face bastante complexo, 

pois, com ele, A realiza uma série de estratégias de polidez para minimizar os efeitos de um ato 

cometido por ela em ocasião anterior, ou seja, é um ato ameaçador, mas também é uma estratégia 

reparadora. Em seu primeiro enunciado, A, distancia-se do ator e adiciona formalidade, fornece 

razões, utiliza o nós inclusivo, exagera e minimiza quando utiliza a expressão “achei bem 

diferente” para não dizer que se incomodou com a ausência da tutora.  

Em seu segundo turno, A realiza a estratégia seja otimista, compartilha e delimita 

terreno comum com os colegas. Como se pode notar, há aí estratégias de polidez positiva e 

negativa, cujas faces da tutora, da aluna A e até dos demais participantes encontram-se 

ameaçadas. 

A engajou-se em um jogo arriscado, pois criticar, ou melhor, reascender uma crítica a 

tutora, poderia lhe gerar efeitos negativos, pois A, assim como os demais participantes 

envolvidos, estão sob o olhar avaliativo da tutora. No entanto, a tutora demonstra solidariedade 

para com A, fornece-lhe compreensão e em seguida, para eximir-se da crítica, utiliza a estratégia 

de polidez negativa: distancie-se dos pronomes eu e você, quando fala de seu papel, mas o 

distancia de si mesma. 

Este frame, que a princípio parecia particular de A e a tutora, ganha o apoio de B, que 

concorda com A, e em seguida complementa o enunciado da colega com uma mensagem 

otimista, utilizando o nós inclusivo para isso. Ao ler a mensagem, a tutora demonstra simpatia 

para com B, ao dizer que se sente feliz e, em seguida, elogia o enunciado de B e fornece razões 

para isso. Cremos que quando a tutora diz: “Isso é bom, pois logo carregarão isso sobre seus 

ombros”, encerrando o frame de três minutos, parece ser um ato indireto de fala, talvez uma 

crítica disfarçada as alunas A e B, que a criticaram pela sua ausência no fórum. 

Outro exemplo de mudança de footing decorrente de uma mudança de frame iniciada 

pelo aluno aconteceu no exemplo 11, no qual as alunas desenvolveram de modo pessoal um 

tópico sobre uso da internet. 

 
Ex(11)  

10/9/2011 18:30:41 A   OUTRO DIA OUVI UMA PESSOA FALAR QUE DE TANTO USAR A 

NET O POVO TA COM PREGUIÇA DE ESCREVER    

10/9/2011 18:31:23 B  A´ tem ate marido reclamando por causa dessa internet..kkkkkkkkkkkkkkk    
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10/9/2011 18:31:39 T  E vc concorda, A´?  A  

10/9/2011 18:31:49 A   ISSO COMENTAMOS ONTEM NÉ AMOR B  

10/9/2011 18:32:20 C  e a reclamação é geral, não é só por parte de marido ñ. Tem até musica de forró    

10/9/2011 18:32:30 A    BEM...EU NAO SOU CASADA E NEM TENHO NAMORADO...MAS 

ME DISSERAM QUE O TREM TA RUIM VIU...ESTAO SENDO TROCADOS POR UM PC OU NET 

OU NOTE...TABLET E ASSIM VAI B 

10/9/2011 18:32:55 C  Mas a troca é por quem tá dentro dele    

(C1LTTBR) 

No exemplo 11, a mudança de footing decorrente da mudança de frame ocorreu por 

um período relativamente pequeno, cerca de três minutos, momento em que a terceira parte ainda 

encontrava-se presente na sala. Durante esses poucos minutos, três alunas compartilharam 

experiências pessoais sobre o uso da internet, assumindo assim, uma linguagem mais informal 

com um tom descontraído. 

A mudança aconteceu quando a aluna A fez um comentário sobre preguiça de 

escrever e uso da internet, em resposta, a aluna B usa a estratégia generalize para dizer que os 

maridos também reclamam do uso da internet. Para essa resposta, a aluna B usou uma abreviação 

do nome de A para chamá-la, demonstrando através do uso de marcador de identidade e grupo, 

gerando uma maior intimidade com ela e também acrescentou várias letras k, indicando o tom de 

brincadeira.  

Depois desse enunciado, a tutora pergunta se a aluna A concorda com o que disse em 

seu primeiro turno. Para tanto, a tutora usa a abreviação do nome de A, indicando intimidade, 

mas apesar disto, não se ajusta ao tom jocoso que assumiu o chat. A, por sua vez, responde a B 

com bastante intimidade, desta vez, usa a expressão “amor” como forma de tratamento. Neste 

mesmo enunciado, A ainda compartilha e delimita comum com B, quando menciona uma 

informação que as duas já haviam discutido no dia anterior. 

Neste momento, entra em cena a aluna C, que tenta se aproximar das demais colegas 

concordando com elas e adicionando mais informações ao que já foi dito. Em resposta, a aluna A 

fornece razões e generaliza para emitir sua última opinião sobre o assunto, dizendo que as 

pessoas estão sendo trocadas pelas mídias. Não contente,  C faz um reparo na fala de A, dizendo 

que não são as mídias, mas as pessoas que as usam. O reparo alheio é considerado uma forma de 

ato de ameaça a face, sendo preferível que a própria pessoa que cometeu o erro se auto-repare do 

que outra, pelo fato de haver algum constrangimento. 

Depois desse ato, e percebendo que a conversa entre as alunas talvez demorasse, a 

tutora retomou a moderação após sugerir um novo tópico de discussão. Nesse caso, o ato da 



132 

 

 

tutora foi benéfico em diversos aspectos, entre eles, o ofuscamento do ato ameaçador de face de 

A cometido por C, pois quando mudou de tópico, ela não deu importância ao que foi dito, 

minimizando o risco de conflito na interação. Tal ação auxiliou na manutenção das faces das 

envolvidas e na própria face da tutora, que se encontrava em observação pela terceira parte. 

 

5.2.2 Mudança de Footing por mudança de Frame iniciada pelo tutor 

 

Partimos da hipótese de que quando a terceira parte está presente, os tutores reduzem 

a quantidade de mudanças de footing por mudanças de frame, pois sabem que quanto maior a 

quantidade de frames instaurados no chat educacional virtual, maior é a probabilidade de 

tornarem a interação dispersa e confusa, levando a uma construção negativa da sua imagem, 

enquanto moderador. 

Nossa hipótese foi confirmada, pois os resultados mostraram que o tutor também não 

costuma fugir do tópico conversacional com freqüência, embora tenha “permissão” para 

estabelecer o que pode ou não ser discutido. Verificou-se que quando iniciou novos frames, o 

tutor procurou delimitá-los a poucos minutos, como também fizeram os alunos, pois ciente de 

suas atribuições, não poderia deixar que a inserção de vários frames pudessem comprometer a sua 

moderação. 

O exemplo 4 mostra o momento exato em que a tutora quebra o tópico do chat, 

durante a estadia da professora conteudista, instaurando um novo frame por meio da mudança de 

tópico. Ela avisa a aluna A onde ela pode encontrar o arquivo. Em seguida, ela tenta retomar o 

tópico do chat por meio da expressão “continuando a explicação”. Um minuto depois, as alunas 

A e B reajustam seus footings para tratar do novo frame instaurado pela tutora, a aluna A 

agradeceu a tutora e disse que ainda não viu o arquivo, para isso utilizou a palavra “também” que 

demarca o compartilhamento de terreno comum com a aluna B, que já havia respondido antes. 

Pelo gráfico 5, observamos que os tutores são mais influenciados pela presença do 

professor conteudista do que os alunos, pois, durante o período de acompanhamento dos 

professores conteudistas, os tutores: a) tenderam a inserir frames relacionados com eles, como foi 

o caso do exemplo 1, já analisado anteriormente; reduziram a zero o número de frames com 

duração superior a seis minutos, crescendo, logo após a saída do auditor da sala de bate-papo; c) 

iniciaram uma tendência de redução do número de frames com tempo inferior a seis minutos.  
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GRÁFICO 5: mudança de footing por mudança de frame iniciada pelo tutor 

 

Fonte: gráfico gerado a partir da análise do corpus 

 
 

A partir do exposto, é possível concluir que uma mudança de footing por mudança de 

frame pode acarretar uma mudança de footing por estrutura de participação, como já disse 

Goffman (1981), mas isso não é necessariamente uma condição e nem o inverso se aplica. 

Observamos que mesmo quando um aluno ou todo o grupo é excluído da conversa, isso acontece 

por pouco tempo, pois os participantes sentem-se motivados a participar, mesmo que o tema 

discutido não lhe diga respeito, como foi o caso da aluna B do exemplo 12, que se intrometeu no 

diálogo da tutora com A e passou a fazer parte integrante da conversa. 

Ex(12) 
26/9/2011 20:32:24 T A, o power point postei no email pessoal e na minha pasta.A 

26/9/2011 20:32:48 T Continuando a explicação... A 

 (...) 

26/9/2011 20:33:24 B Não T eu ainda não vi a sua explicação do power point   

26/9/2011 20:33:32 A Valéu!   

 (...) 

26/9/2011 20:34:34 A Mais eu também não vi   
(C1LPTAVO) 

 

Tal ação de B pode, à primeira vista, parecer impolida, pois a tutora perguntou a A se 

ela teria visto o arquivo, e não B ou C, no entanto, cremos que B considera que o frame da 

situação lhe permite participar livremente dos diálogos, pois, em tese, eles possuem um vínculo 

com o curso, e, além disso, todos os participantes estão cientes de que ali seria discutido “regras 

de citações e referências”, e desse modo, quem quebrou o frame principal, foi a tutora, para 

estabelecer uma conversa paralela com uma aluna em particular, algo que não deve ser feito, 

segundo as normas do curso de formação de tutores da instituição de ensino, pois o tutor, assim 
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como os alunos, devem não apenas se ater ao tema proposto, como também direcionar as 

mensagens para todos e não apenas um aluno em particular. Desse modo, é impolido, aquele que 

quebrar temporariamente ou por um longo período o frame principal. 

 

5.3 Mudança de Footing por formato de produção 

  

A mudança de footing por formato de produção ocorre quando o locutor assume 

posições diferentes durante sua enunciação. Segundo Goffman (1981), um mesmo sujeito pode 

produzir seu enunciado sob um ponto de vista autoral, pode demonstrar responsabilidade, ou 

pode simplesmente contribuir para o enunciado articulando-o foneticamente, no nosso caso, 

digitando. 

Por se tratar de produção, este é o tipo de mudança de footing mais freqüente, pois a 

cada enunciado há a manutenção ou mudança de footing de um determinado formato, o que 

incorrerá na sustentação de um posicionamento sobre um determinado assunto mais ou menos 

comprometido, mostrando o savoir-fare do participante em diferentes frames interativos. 

O autor comenta que esses três formatos de produção podem ocorrer separadamente 

ou concomitantemente, e são percebidos pela mudança de entonação, aspectos gestuais e 

alternância de códigos lingüísticos. Como o nosso corpus é virtual, os aspectos extralingüísticos 

que poderiam indicar este tipo de mudança de footing não aparecem, portanto, nos deteremos à 

alternância dos códigos lingüísticos, entre eles, observaremos como as estratégias e regras 

pragmáticas de polidez estão envolvidas neste processo tanto nos comportamentos de alunos 

como de tutores, como nos mostra a tabela 1. 

Antes de iniciarmos a pesquisa, assumimos como hipóteses que quando a terceira 

parte estivesse presente, os tutores assumiriam mais footings de autores, animadores e 

responsáveis com a intenção de demonstrar um alto nível de engajamento social na medida em 

que comprometem-se com o uso do “nós” inclusivo, dado que a terceira parte seja 

hierarquicamente superior a eles. Em contrapartida, prevíamos que, nesses mesmos momentos, os 

alunos evitariam assumir footings de autores, animadores e responsáveis, preferindo o footing de 

animador, encaixando citações de outros autores para demonstrar que conhecem o assunto que 

discutem e, ao mesmo tempo, evitar que o que dizem possa comprometer suas faces na interação.  
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As quinze conversas analisadas mostraram que tanto os alunos como os tutores 

apresentaram a maior parte de seus enunciados sob o formato de animadores, seja para encaixar 

uma citação, seja para demonstrar sentimentos, ao todo, os alunos produziram 864 mudanças e 

manutenções de footings por formato de produção, e os tutores assumiram este formato 241 

vezes, confirmando nossa hipótese de que este seria o formato preferido dos alunos, mas 

surpreendendo-nos com relação aos tutores.  

 

TABELA 1: mudança de footing por formato de produção 

MUDANÇA DE FOOTING POR FORMATO DE PRODUÇÃO -TOTAL 

  
ANTES   DURANTE DEPOIS   

ALUNO 

ANIMADOR 315,00 48% 356,00 45% 193,00 37% 

AUTOR E ANIMADOR 119,00 18% 148,00 19% 154,00 29% 

ANIMADOR E RESPONSÁVEL 181,00 27% 216,00 27% 103,00 20% 

AUTOR, ANIMADOR E RESPONSSÁVEL 47,00 7% 76,00 10% 74,00 14% 

  
662,00 100% 796,00 100% 524,00 100% 

        

TUTOR 

ANIMADOR 87,00 42% 83,00 39% 71,00 40% 

AUTOR E ANIMADOR 55,00 27% 55,00 26% 50,00 28% 

ANIMADOR E RESPONSÁVEL 52,00 25% 58,00 27% 41,00 23% 

AUTOR, ANIMADOR E RESPONSSÁVEL 12,00 6% 18,00 8% 14,00 8% 

  
206,00 100% 214,00 100% 176,00 100% 

 

Fonte: tabela desenvolvida a partir das freqüências de mudanças de footing por formato de 

produção deste corpus. 

 

Os resultados mostraram que tutores e alunos seguem o mesmo tipo de mudança de 

footing por formato de produção dos alunos, contrariando a nossa hipótese de que os tutores 

seriam mais responsáveis que animadores. Verificamos que, para eles, animar um enunciado e 

demonstrar responsabilidade não é um footing preferido, ocorrendo em 151 casos. Para os alunos, 

no entanto, ele ocorre em 500 deles, em seguida, os estudantes optam por ser autores e 

animadores, para somente daí assumirem os quatro tipos de footing, formato menos preferido 

entre tutores e alunos. 

Tanto a tabela, quanto o Gráfico 6 mostram que os alunos passaram a reduzir e 

aumentar a produção de determinados footings a partir do momento em que o professor 
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conteudista entrou no chat, demonstrando, assim, uma clara influência dele no decorrer da 

interação. 

GRÁFICO 6: mudança de footing por formato de produção do aluno 

 

Fonte: gráfico gerado a partir do corpus desta pesquisa. 

 

Com a sua presença, os alunos passaram a assumir mais footings de autor e animador; 

e autor, animador e responsável, reduzindo os footings de animador; e animador e responsável. 

Este resultado corrobora nossa hipótese de que os alunos empenham-se mais em construir uma 

imagem positiva quando sabem que estão sendo acompanhados pelo professor conteudista.  Esta 

imagem positiva pressupõe que o aluno esteja envolvido na interação, ou seja, que evite animar 

citações, que demonstre seus sentimentos e coloque suas opiniões, pois o conhecimento em EAD 

deve ser construído e compartilhado conjuntamente.  

Trata-se de um jogo interacional, cujos alunos devem mostrar que sabem, que querem 

aprender, que se compromentem com a educação e que se importam com os participantes. Isso 

deveria ocorrer apenas com a presença do tutor, pois é ele quem vai avaliar o comportamento e o 

conhecimento do aluno, no entanto, parece-nos que o professor conteudista realmente caracteriza-

se como uma terceira parte ou zona de influência, pois, mesmo depois de sua saída, os alunos 

mantiveram a tendência assumida com sua entrada. 

Os tutores, por sua vez, tenderam a mudar de footing apenas no período em que os 

professores conteudistas estiveram presentes na sala de bate-papo, e foi nesse período, 
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especificamente que eles procuraram utilizar footings mais comprometidos e engajados com a 

interação, reduzindo, assim, o número de encaixamentos e expressão, tão somente, de 

sentimentos. 

Observamos claramente que os professores conteudistas das disciplinas analisadas 

caracterizaram-se como terceiras partes e zonas de influência para os tutores, mas, ao contrário 

dos alunos que tenderam a manter o footing assumido durante a presença deles, os tutores 

procuraram retomar os footings iniciais. 

Como nos mostra o gráfico 7, na maior parte dos casos, os tutores iniciaram os chats 

assumindo footings de animadores, e quando os professores conteudista chegaram à sala, os 

tutores alternam seus footings de animadores ou autores e animadores; para autores, animadores e 

responsáveis; ou mesmo animadores e responsáveis. Esse resultado mostra que a presença dos 

auditores interfere na forma como os tutores optam por interagir, de produzir seus enunciados. 

GRÁFICO 7: mudança de footing por formato de produção do tutor 

 

 Fonte: gráfico gerado a partir do corpus desta pesquisa. 

 

Os footings que foram reduzidos na presença do professor conteudista podem indicar 

que os tutores conhecem as fontes de seu discurso e pretendem compartilhar com a turma, no 

entanto, não querem se posicionar quanto ao que é dito; ou que querem manifestar seus 

sentimentos ou estimulá-los de modo a motivar os alunos, fornecendo-lhes apoio, elogiando-os, 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

ANTES DURANTE DEPOIS

TUTOR 

ANIMADOR

AUTOR E ANIMADOR

ANIMADOR E
RESPONSÁVEL

AUTOR, ANIMADOR E
RESPONSSÁVEL



138 

 

 

fornecendo feedbacks, cumprimentando-os ou despedindo-se. Não se tratam de atos que 

denigram a imagem do tutor, mas que podem comprometê-la, caso o tutor julgue que seja 

apreciado se além de tudo isso, consiga se posicionar e comprometer com o que é dito, por isso 

mudaram apenas no momento em que os professores conteudistas estiveram presentes. 

Observamos que o chat educacional virtual torna-se palco deste tipo de mudanças de 

footing, como nos mostram os exemplos 13 e 14. No exemplo 13, no momento em que a 

professora conteudista da disciplina Sociolinguística estava presente, a tutora pede aos alunos 

para se posicionarem quanto à polêmica da variação linguística presente em livro didático 

adotado pelo Governo Federal no ano de 2011. Quando se posicionam, os alunos utilizam 

diferentes tipos de encaixamentos e seus enunciados assumem diferentes formatos de produção. 

Ex(13)  

1/9/2011 19:22:34 T E vocês, o que pensam sobre essa polêmica toda?   

1/9/2011 19:23:12 A acho uma polemica meio que errada   

1/9/2011 19:23:34 B concordo com os professores, pois as variantes devem ser mostradas para 

os aluno.   

1/9/2011 19:24:01 A pois a fala popular também existe regas   

1/9/2011 19:24:25 C eu creio que a autora quis mostrar e querer demostrar que a língua é 

variável, e acabar com o preconceito sobre o falar errado.   

1/9/2011 19:24:32 D O prof. Ataliba Castilho ainda fala que essa maneira de ensinar é 

importante para que o aluno que não fala de acordo com a norma culta não se sinta excluído do meio. Eu 

concordo plenamente e acho esse debate importantíssimo para que a sociedade em geral não seja 

"descriminada" por não falar o português "correto".   

1/9/2011 19:25:25 T Isso mesmo A, e isso foi explicado pelo Fiorin: "Todas as produções 

linguísticas seguem uma regra".         

(C1STA) 

 

Em seu primeiro turno, a aluna A utilizou o verbo achar no presente do indicativo 

flexionado na primeira pessoa do singular sem a presença do pronome correspondente. Tal 

escolha nos permite inferir que, apesar de se responsabilizar pelo que diz, a aluna minimiza esse 

compromisso, pois a ausência do pronome e a escolha do verbo indicam que ela poderia 

asseverar seu posicionamento, se o quisesse,  

No entanto, nos termos de Goffman (1981), a aluna assumiu os papeis de autora, 

animadora e responsável, mesmo que neste quesito haja uma minimização, o que configura 

estratégia de polidez: minimize o peso do ato ameaçador de face, que neste caso seria a própria, 

já que naquele ambiente havia uma tutora avaliando e a terceira parte assistindo a interação. Ao 

contrário das alunas A e B, a aluna C manifesta-se com um maior nível de responsabilidade 
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quando posiciona-se através da expressão “ eu creio” , adicionando, assim o pronome 

correspondente.  

A mudança de footing, no exemplo 13, ocorre quando tutora e o aluno D utilizam 

citações para fomentarem a discussão. No caso do turno ocupado pelo aluno D, observamos que 

ele faz uma citação indireta da fala do professor Castilho. O aluno menciona o autor da 

mensagem e a anima, enquanto reproduz no AVA o que o Castilho disse. No mesmo turno, o 

aluno muda de footing, atuando agora como autor, animador e responsável da própria mensagem 

e para isso usou da estratégia compartilhe, delimite terreno comum com a adição do pronome 

pessoal, o que ressalta o papel de responsável pelo que diz. 

Movimento parecido assumiu a tutora, ao fornecer feedback avaliativo positivo para a 

aluna A, a tutora também encaixou a fala de outro autor, referência nos estudos lingüísticos, para 

sustentar o que a aluna A havia dito em seu segundo turno. Desse modo, a tutora fez uso da 

mudança de footing por encaixamento de outro autor para fornecer presentes ao ouvinte, no caso, 

a aluna A, enaltecendo, assim, a sua participação. 

Desse modo, observamos que no exemplo 13, as mudanças de footing observadas 

atendem a propósitos distintos: a) o aluno faz uso da mudança de footing como estratégia de 

polidez positiva em prol de sua própria face; b) a tutora usa a mudança de footing como estratégia 

de polidez positiva em prol da face da aluna, a qual minimizou a responsabilidade por aquilo que 

enunciou em seu primeiro turno para preservar a si mesma na interação. 

Ex (14)  

31/8/2011 20:07:20 T Pois bem, como primeira coisa que eu queria discutir é sobre o que fala o 

entrevistador quando diz assim:   

31/8/2011 20:08:18 T "a linguagem oral não precisa, necessariamente, respeitar os padrões 

impostos pela norma culta, dependendo de como e onde ela é usada"   

31/8/2011 20:08:49 A sim, eu concordo T 

31/8/2011 20:08:55 T O que vocês acham? Concordam, discordam?   

31/8/2011 20:09:57 T Quem poderia esmiuçar melhor isso?   

31/8/2011 20:10:38 B é imprescindível reconhecer e respeitar a diversidade,pluralidade na fala 

sem estigmatização T 

31/8/2011 20:10:38 A concordo, pois existe muitas situações pelas quais não precisamos falar 

sobres os padrões cultos, por exemplo: em casa cm meus pais  T 

31/8/2011 20:10:46 C sim porque saber falar bem é saber adequar a lingua a cada situação.  

              

  (C1STAP) 

 

O exemplo 14 mostra o desenvolvimento do início de um chat sobre o mesmo tema 

realizado por outra tutora. Neste caso, a professora conteudista ainda não havia entrado na sala. 
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No exemplo, a tutora utiliza dois turnos para anunciar qual o primeiro tópico a ser discutido no 

chat. Notamos que nesses turnos, a tutora muda de footing, pois no primeiro, ela assume os três 

tipos do formato de produção (animador, autor, responsável), para isso ela utiliza o pretérito 

imperfeito do verbo querer conjugado na primeira pessoa do singular.  

Tal opção pelo pretérito imperfeito nos leva a crer que a tutora quis minimizar o ato 

de ameaça a face dos alunos, pois quando diz que ela queria discutir, na verdade, ela quer que os 

alunos discutam, juntamente com ela, sobre o tema proposto. A proposta desta atividade, assim 

como no exemplo 13, impõe que os alunos se imponham, posicionem sobre algo, acarretando em 

algum tipo de constrangimento, que pode ser minimizado através de estratégias de polidez como 

a enunciada pela tutora. 

No segundo turno, a tutora fez uma citação, mas não evidenciou quem é seu autor, 

como ocorreu no exemplo 13. Tal ato, aparentemente fruto de esquecimento, pode ter 

repercussões desgastantes para o aprendizado do aluno, uma vez que ele repita o exemplo do 

tutor, como ocorreu  na fala da aluna C do exemplo 16, que repetiu o que a tutora, o material 

didático e outras fontes já haviam dito, mas ela preferiu não evidenciar o autor e nem marcar em 

seu turno que aquilo que enunciou se tratava de uma citação. 

Usar a fala de outro autor para suscitar uma discussão entre alunos, é um recurso 

bastante comum no discurso do professor tutor, podemos até dizer, que é característico do seu 

modo de trabalhar em sala de aula. Tal ato também o isenta de julgamentos contrários ao que é 

dito, uma vez que a responsabilidade do que é dito é de outra pessoa, mas também a citação pode 

auxiliar na construção da imagem positiva do falante, pois mostra que ele tem conhecimento, 

conhece os autores e sabe usar suas falas de modo apropriado. 

Em seus terceiro e quarto turnos, a tutora pede que os alunos se posicionem com 

relação a citação. No quarto turno, ela utiliza o pronome impessoal quem para solicitar que os 

alunos sejam voluntários e não obrigados a realizar a ação de responder. Tal artifício evita que os 

alunos sintam-se constrangidos ao serem abordados diretamente, acarretando, assim, em uma 

estratégia de polidez negativa impessoalize falante e ouvinte, deste modo, a tutora buscou 

preservar seus alunos. 

Depois da abordagem indireta, as alunas A, B e C sentiram-se à vontade para expor 

suas opiniões, sendo que apenas as alunas A e B utilizaram o verbo concordar flexionado na 

primeira pessoa do singular, demonstrando assim, o formato de produção de autor, animador e 
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principal. A aluna C, como foi dito anteriormente, restringiu-se a citar, sem mencionar a fonte, 

dando a entender que o que foi dito era de sua autoria, apesar de ser notável a todos que não era.  

Sendo assim, ao contrário do exemplo 13, o exemplo 14 demonstra que tutora e aluna 

C mudaram de footing por razões individualistas, uma vez que ambas fizeram uso do autor 

encaixado para projetarem uma boa imagem de si mesmas, não pensando exatamente no 

benefício do outro com aquilo que foi enunciado. 

Ao contrário dos exemplos 13 e 14, o exemplo 15 mostra o início de um chat 

realizado pelo tutor CD de Sociolinguistica. Este tutor parece ter um estilo que foge a tendência 

apresentada no gráfico e tabela, pois, durante a maior parte de seus turnos ele opta por 

posicionar-se, mesmo sem a presença da professora conteudista. 

Como se pode ver no exemplo, tutor e aluno atestam que há 11 participantes na sala 

de bate-papo, no entanto, durante vinte minutos, apenas cinco interagiram efetivamente, 

caracterizando, assim, que os demais que se abstiveram da palavra mantiveram-se por 

voluntariedade na posição de terceira pessoa. 

Ex (15) 

1/9/2011 18:58:49 T Gente, nós somos só 11 mesmo na turma? Pra mim tinha mais gente na 

aula inicial   

(...)   

1/9/2011 18:59:06 A oi T 

1/9/2011 18:59:11 B Oi C e demais colegas, boa noite   

1/9/2011 18:59:19 C Somos só 11 mesmo   

1/9/2011 18:59:23 T Bom, vamos começar, vocês viram os vídeos indicados, com as 

entrevistas de Fiorin e Ataliba de Castilho?   

1/9/2011 18:59:43 C Eu vi   

1/9/2011 18:59:48 T já temos quorum, mais de 1/3   

1/9/2011 19:00:33 A saiu da sala...   

1/9/2011 19:00:34 A entrou na sala...   

1/9/2011 19:00:38 B Apenas 11, pois só metade da turma fez matricula em sociolinguística.   

(...)   

1/9/2011 19:01:11 C Somos só 11 mesmo   

1/9/2011 19:01:27 C É verdade B 

1/9/2011 19:02:08 T Eu confeço que achei muito legal quando o ataliba diz no começo do 

vídeo que a polêmica traz para as ruas uma discussão que "tem rolado" nos muros acadêmicos, vos 

perceberam isso?   

1/9/2011 19:02:32 T ô povo besta, uma disciplina fácil, legal, com um tutor gente boa...   

1/9/2011 19:02:37 B Concertesa, o que é uma pena, pois nossa turma é bem numerosa.   

1/9/2011 19:02:41 D sim   

1/9/2011 19:03:03 A saiu da sala...   

1/9/2011 19:03:27 T é muito legal a questão da variação, né. O vídeo do Ataliba é uma aula, 

vcs viram o livro, no meu portfólio?   
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1/9/2011 19:03:45 C Sim, e acredito ser verdade, até pouco tempo ninguém fora do ambiente 

acadêmico tinha parado para pensar nisso.   

1/9/2011 19:04:36 C O livro eu ñ vi, só algumas partes   

(...)  

1/9/2011 19:05:31 D vi sim prof e achei muito interessante como a autora Heloísa Ramos tem 

uma visão da língua numa perspectiva Sociolinguística.   

(...)   

1/9/2011 19:06:20 D Ela parte da norma popular para explicar a norma culta.   

1/9/2011 19:06:25 B Concordo com você C, que antes de entrarmos na universidade, ao 

tinhamos conhecimento sobre linguística e suas variações   

1/9/2011 19:06:44 C É podemos perceber isso D 

(...)  

1/9/2011 19:07:30 A vi o vídeo e li rapidamente o texto que vc disponibilizou no seu portfólio. 

Achei muito interessante, vejo realmente a preocupação em fazer valer as variações sem apontar os 

chamados"erros".   

(...)  

1/9/2011 19:07:48 E é verdade C. E o que te chamou mais atenção no capítulo do livro? C 

(...)   

1/9/2011 19:09:10 C Ela mostra bem que a fala é de uma maneira e a escrita de outra e que não 

podemos    

1/9/2011 19:09:13 A O livro defende que devemos compreender a língua do aluno.  

(...) 

(C1TSCD) 

 

No extrato 15, o tutor da disciplina inicia seu enunciado posicionando-se por meio do 

nós inclusivo. No segundo período, ainda no mesmo turno, ele alterna de footing, posicionando-

se em primeira pessoa: “Gente, nós somos só 11 mesmo na turma? Pra mim tinha mais gente na 

aula inicial”. Quando ele utiliza a expressão “pra mim” ele utiliza a estratégia de polidez 

negativa restrinja-se, que indica uma espécie de resguardo de sua verdade, ou delimitação dela.  

Este movimento do tutor evita que os alunos venham questionar a “sua” verdade, pois 

ele não afirma que ela é a única. Tal fato fica mais claro quando os alunos começam a confirmar 

ou concordar com ele, e destaca-se o primeiro turno de C, que concorda com o tutor utilizando 

também o nós inclusivo por meio da flexão do verbo “ser” na primeira pessoa do plural. Cabe 

aqui destacar que a opção de C em flexionar o verbo neste tempo e modo pode ser não somente 

uma estratégia de polidez, mas um ajuste de footing, para estar em conformidade com o tutor, 

uma vez que C poderia responder como B, o qual, em nenhum momento se inclui no enunciado. 

A opção de B  retrata a estratégia distancie-se dos pronomes eu e você, utilizada, na maior parte 

das vezes, para dirigir uma crítica. Neste caso, B adicionou uma informação nova, informou ao 

tutor que muitos alunos não se matricularam na disciplina, informação confirmada por C, em 

turno posterior. 
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Como reação a isso, o tutor critica as pessoas que não se matricularam utilizando uma 

expressão nordestina para isso. Em seguida, inicia uma série de elogios a disciplina e no final a si 

mesmo, infringindo a máxima da modéstia. O aluno B concorda com o tutor e fornece razões 

para isso, ainda mantendo-se impessoal, enquanto anima e expressa apoio. 

Percebendo que os alunos ainda discutiam sobre o número de pessoas no chat, o tutor 

retoma turno anterior, posicionando-se com relação a sua pergunta: “Eu confeço que achei muito 

legal quando o ataliba diz no começo do vídeo que a polêmica traz para as ruas uma discussão 

que "tem rolado" nos muros acadêmicos, vos perceberam isso?”. Quando ele utiliza os verbos 

confessar e achar conjugados em primeira pessoa no mesmo período, podemos dizer que ele fez 

uso da estratégia de polidez exagere. Observa-se também que ele alterna de footing, pois além de 

se responsabilizar, ele também expressa seus sentimentos quando diz qual foi sua impressão do 

vídeo, e nesse mesmo enunciado, ele encaixa a fala do personagem do vídeo, situando tema e 

tempo para facilitar a identificação dos alunos. No final do enunciado, ele pergunta aos alunos se 

eles perceberam, e ao dizer isso, sem usar o nós inclusivo ou mesmo o pronome eu, o tutor muda 

de um footing extremamente comprometido para apenas animar algo.  

Reparando que apenas uma aluna havia respondido e o feito de forma objetiva, o tutor 

tentou instigar mais a turma enunciando: “é muito legal a questão da variação, né. O vídeo do 

Ataliba é uma aula, vcs viram o livro, no meu portfólio?”. Mais uma vez ele muda de footing, 

passa de animador para animador e autor no primeiro período do turno, e no segundo passa a se 

colocar novamente, ser animador e responsável. Neste turno, o tutor faz uso das estratégias de 

polidez intensifique o interesse do ouvinte e distancie-se da discordância com a partícula 

interrogativa “né”, pois ao fazer tal pergunta, os alunos tendem a completar o par conversacional 

atendendo as expectativas do tutor, ou seja, concordando com ele, como fez C no turno seguinte. 

Ao responder que concorda com o tutor, C, sob o footing de responsável e animadora, 

realiza outra estratégia de polidez: forneça razões e para iniciá-las, ela opta por restringir seu 

enunciado por meio da expressão “acredito ser verdade”, e de forma modalizada, 

responsabilizando-se pelo que acha, mas não demonstrando que esta verdade seja uma verdade 

geral. Em seu turno seguinte, C, e com o mesmo footing, restringe-se mais uma vez para 

responder a pergunta do tutor. Essa restrição seguida pela expressão “só” minimiza o peso do ato 

ameaçador de face que ela causara a si mesma quando afirmou que não leu o livro. Este ato de 

ameaça a sua face positiva, expõe sua face negativa, o que ela tenta proteger quando diz que leu 
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algumas partes, levando-nos a inferir que C empenhou-se em fazer um auto-reparo para evitar a 

construção de uma imagem de si mesma, que não corresponda as suas próprias expectativas 

avaliativas. 

Em resposta a C, B fornece-lhe presentes (apoio) e concordância quando diz: 

“Concordo com você C, que antes de entrarmos na universidade, ao tinhamos conhecimento 

sobre linguística e suas variações”. Observa-se que para demonstrar solidariedade, expandir a 

polidez positiva com a colega, B faz uso da primeira pessoa do singular e para fornecer razões, B 

inclui falante e ouvinte na mesma atividade por meio do nós inclusivo. B não muda de footing, 

pois continua comprometido com o que fala, sendo animador e responsável, mas há aí uma 

gradação dessa responsabilidade, que passa de individual para compartilhada. Cabe destacar que 

há aí uma animação fragmentada, ora por demonstrar o apoio de B para C, ora para retomar 

através do discurso citado indireto, as idéias de C. 

Respondendo a mesma pergunta do tutor, a aluna D adota o footing de autora, 

responsável e animadora com o enunciado: “vi sim prof e achei muito interessante como a autora 

Heloísa Ramos tem uma visão da língua numa perspectiva Sociolinguística.”. Neste turno, 

podemos observar que o footing de animador se ramifica em duas vertentes, a primeira diz 

respeito à articulação do sentimento de D, no momento em que ela fala sobre a impressão que 

teve com o que leu, e o segundo encaixa um sujeito que está fora do discurso, autora do texto, na 

forma de discurso indireto, demarcando aí a heterogeneidade enunciativa, pois há a autora D, 

dona de seus sentimentos e impressões, e a autora Heloisa Ramos, fonte desses sentimentos e 

impressões. 

Nesse mesmo turno, observamos que a aluna D realiza as seguintes estratégias de 

polidez positiva: procure concordar, exagere, use marcadores de identidade e grupo para chamar 

carinhosamente seu tutor e de polidez negativa restrinja-se quando opta por usar o verbo achar. 

Nota-se que a estratégia restrinja-se é utilizada para D elucidar a própria autoria, e exagere para 

reforçar a autoria encaixada, que segue até o turno seguinte. Isso demonstra que de um modo 

discreto, D realiza duas restrições pragmáticas de polidez linguística (2005), atribuindo um alto 

valor as qualidades de O (no caso a autora encaixada) e atribuindo um baixo valor as suas 

qualidades, quando opta por modalizar sua impressão. 

C parece concordar com D, quando diz: “É podemos perceber isso”. A expressão “É” 

indica que C forneceu presentes a C, em seguida compartilhou terreno comum com ela, 
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mantendo ainda o mesmo footing de animadora e responsável. Mas, mais uma vez o animador em 

questão está fragmentado, desta vez em três vértices: o ato de digitar de C, a retomada das 

palavras de D, a retomada do texto em questão por meio da expressão anafórica “isso”. 

Vejamos agora a resposta de A para a pergunta do tutor: “vi o vídeo e li rapidamente 

o texto que vc disponibilizou no seu portfólio. Achei muito interessante, vejo realmente a 

preocupação em fazer valer as variações sem apontar os chamados” erros".” A aluna A responde 

ao tutor fazendo uso da primeira pessoa do singular flexionando quatro verbos (ver, ler, achar, 

ver- no sentido de perceber), demonstrando, um nível alto de comprometimento com o que diz, o 

que, com exceção do verbo achar, e do advérbio de modo “rapidamente” que modalizam a 

asserção e resguardam sua face negativa, indica que ela está disposta a expor sua face positiva 

para possíveis críticas.  

A assume o footing de responsável, animador e autor, pois ao exagerar, ela 

demonstra um sentimento para com aquilo que foi dito, anima suas próprias palavras e 

sentimento e responsabiliza-se por isso com a indicação da flexão dos verbos. 

A aluna E tenta expandir o tema perguntando a C sobre o que mais lhe instigou no 

capítulo do livro estudado. C responde: “Ela mostra bem que a fala é de uma maneira e a escrita 

de outra e que não podemos”, e A fala que “O livro defende que devemos compreender a língua 

do aluno.” Nestes turnos, observamos uma demonstração plena do footing de animador na forma 

de discurso citado indireto, retomando a autoria original quando C usa o pronome “ela” para 

retomar o conhecimento já compartilhado do nome da autora Heloísa Ramos e A emprega a 

expressão “o livro” na posição de sujeito como o agente da ação de defender.  

Nestes dois casos não houve estratégia de polidez linguística, por uma razão muito 

simples, um locutor utiliza estratégias e regras pragmáticas de polidez linguística para prevenir 

ou reparar possíveis atos de ameaça as faces positivas e negativas a um ou vários dos 

participantes da interação, a polidez atende as metas sociais da interação, e nestes casos, por se 

tratar de algo conhecido por todos, pelo menos se pressupõe isso, e que naquele momento é uma 

“verdade” compartilhada, não há porquê o locutor se sentir ameaçado, pois a responsabilidade e 

autoria é de Heloísa Ramos ou de seu livro, e a aos alunos cabe apenas animar suas palavras. 
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5.3.1 Estrategias de polidez linguística e a mudança de footing por formato de produção 

 

  As estratégias de polidez linguística manifestam-se na cadeia de fala dos 

enunciadores, ou seja, quando os sujeitos da interação ocupam a posição de primeira pessoa da 

interação. Os estudos de polidez linguística ( BROWN;LEVINSON, 1987; LEECH, 1983; 2005) 

sugerem que a polidez é direcionada para um outro, que pode ser o co-enunciador oficial, ou 

outro que esteja presente. Apesar de concordar com esses estudos, e tendo como base o corpus 

pesquisado, estamos inclinados a compreender que esta polidez também orienta-se a face do 

próprio enunciador, uma vez que ela auxilia na construção da sua imagem dentro da interação, 

deste modo, podemos concluir que tutores e alunos em chats educacionais preocupam-se 

principalmente em projetar a si mesmos. 

  Deste modo, utilizam muitas estratégias de polidez positiva, para demonstrar suas 

habilidades sociais e acadêmicas e estratégias de polidez negativa para evitar que algo que digam 

possa comprometer a si mesmos e aos outros da interação. Verificamos que as estratégias de 

polidez off-record são raras, esse resultado demonstra que alunos e tutores não estão 

simplesmente comunicando-se ou discutindo um tema proposto, mas estão projetando-se das 

formas que acham conveniente, sem perder de vista a meta comunicacional. 

          Entre as estratégias de polidez positiva, encontramos em maior quantidade: inclua 

falante e ouvinte na mesma atividade por meio do “nós” inclusivo, procure concordar, evite a 

discordância, forneça presentes ao ouvinte, foque nos interesses do ouvinte, acerte terreno 

comum, ofereça, prometa, e forneça razões. Observamos que tanto os tutores quanto os alunos 

utilizam essas estratégias, mas quando o tutor tem a iniciativa de usar o “nós” inclusivo, o aluno 

tende a mudar seu formato de produção para o “nós” inclusivo também, ajustando-se ao footing 

predominante do tutor. 

  Observamos que os alunos preferem fornecer razões ao invés de explicitar suas 

desculpas ( por mais tempo e empenho que isso possa levar) parece-nos que esta preferência 

justifica-se pelo fato de que, ao manifestar desculpas (estratégia de polidez negativa) eles 

estariam ressaltando um aspecto ou lapso que não querem compartilhar com o grupo. Como 

reação, os tutores parecem aceitar as razões, como aceitariam as desculpas. Deste modo, não há 

um reajuste, a não ser que as razões fornecidas elucidem um novo frame. 
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  Como estratégias de polidez negativa, observamos que tutores e alunos utilizam 

bastante questione, restrinja-se, minimize a imposição, demonstre respeito, impessoalize falante e 

ouvinte, generalize. Essas estratégias foram utilizadas para demarcar a assimetria dos papeis 

sociais pré-estabelecidos; minimizar o nível de envolvimento dos enunciadores com aquilo que 

dizem, especialmente quando o conteúdo proposicional pode lhes comprometer em algum 

aspecto; e diminuir o peso da imposição dos atos de pedir e perguntar, enunciados tanto por 

tutores quanto por alunos. 

  Observamos que todas as estratégias citadas, exceto minimize a imposição, 

parecem levar ao ajustamento de footing dos co-enunciadores. Sendo assim, em discussões sobre 

os temas, como vimos nos exemplos 12 e 13, se um aluno utiliza a estratégia questione, restrinja-

se, os alunos que tomaram os turnos seguintes utilizaram a mesma estratégia, mesmo, que 

anteriormente tenham sido acertivos quanto as suas idéias sobre o tema. 

  Deste modo, podemos concluir que determinadas estratégias de polidez positiva e 

de polidez negativa utilizadas por determinados enunciadores podem influenciar a o discurso dos 

demais enunciadores, uma vez que seria arriscado, comprometer a si mesmo quando o outro 

protegeu-se de possíveis ameaças. 

  A mudança de footing, desse modo, está orientada para si mesmo e para o outro 

dentro da interação, este outro, como vimos pode ser o co-enunciador, ou mesmo a terceira parte 

quando ocupa a posição de segunda pessoa. Neste caso, observamos que o professor conteudista 

foi alvo de estratégias de polidez positiva, pois por ser um membro-recém chegado, coube a ele 

as honras do engajamento no grupo. Assim, quando introduziram um novo tópico discursivo 

sobre a terceira parte, tutores e alunos mudaram de footing por mudança de frame com o uso de 

estratégias de polidez positiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta tese foi desenvolvida com o objetivo geral de analisar como a presença do 

professor conteudista de disciplinas ministradas no sistema semipresencial de educação pode 

contribuir para a mudança de footing dos alunos e tutores envolvidos na interação. Tratando-se de 

um corpus virtual, cujo registro é totalmente escrito, podemos dizer que analisamos a mudança 

de footing em dois níveis: macro e micro. 

No que diz respeito ao nível macro, buscamos averiguar quem são os alunos e tutores, 

o que acham do chat e como eles costumam utilizar a ferramenta chat educacional virtual. Ainda 

em nível macro, nós identificamos turno a turno, se alunos e tutores passaram por mudança de 

footing por estrutura de participação, mudança de frame e formato de produção. Depois de 

apurado este resultado quantitativo, nos detivemos em analisar sob a perspectiva dos estudos em 

polidez linguística, quais estratégias e regras pragmáticas de polidez linguística foram utilizadas 

pelos participantes e que indicaram a mudança ou permanência de footing dos participantes.  

Com posse desses resultados quantitativos e qualitativos, buscamos verificar até que 

ponto a figura do professor conteudista caracteriza-se como uma terceira parte ou zona de 

influência nas interações. Para embasar nossos resultados, nos primeiros capítulos, buscamos 

discutir sobre as teorias da polidez linguística, o conceito de terceira parte ou zona de influência e 

os conceitos de footing e frame. Em seguida, apresentamos a nossa metodologia de coleta e 

análise de dados, com especial atenção para a demonstração de como ocorrem às mudanças de 

footing por formato de produção, estrutura de participação e mudança de frame. 

Com relação a mudança de footing por estrutura de participação, assumimos as 

seguintes hipóteses de pesquisa, os resultados demonstraram que nossas hipóteses foram 

parcialmente confirmadas, pois, realmente, tutores, alunos e professores conteudistas parecem ter 

momentos preferidos para mudarem seus footings por estrutura de participação, ou seja, ocorrem 

de modo isolado, no entanto, o aluno e o tutor parecem passar por  mais mudanças de footing 

deste tipo se o professor conteudista estiver presente, mas de diferentes formas.  

Observamos que quando o professor conteudista está presente, o aluno evita a posição 

de terceira pessoa por iniciativa, e busca a posição de primeira pessoa por iniciativa, muito 

provavelmente, para demonstrar conhecimento ou influência sobre a turma. Trata-se aí de uma 

polidez menos solidária (com a finalidade de evitar conflitos) e mais individualista, pois o 
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participante faz um trabalho de face positiva, chegamos a essa conclusão, pois em 40% das 

conversas analisadas, não somente o professor conteudista estava presente, como o tutor também 

se mantinha ativo. Deste modo, não haveria razão para o aluno se sentir coagido a assumir tal 

posição, a não ser que quisesse compartilhar uma imagem positiva com o grupo. 

Neste mesmo momento da interação, os tutores reagem de forma diferente, chegando 

a ocupar a posição de terceira pessoa por imposição do grupo em 100% dos casos, por alguns 

fatores: o recém-chegado professor conteudista passa a ser o centro das atenções dos alunos, que 

isolam o tutor, momentaneamente, para prestar-lhe boas-vindas, atuando de modo ritualístico e 

solidário na interação; ou os alunos discutem os temas sugeridos, ocupando um grande número de 

turnos, levando o tutor a aguardar o melhor momento de se inserir na conversa ou mesmo mudar 

de assunto. 

Esses dois resultados demonstram que a presença do professor conteudista parece 

interferir na interação, pois ocorrem durante a sua presença, levando-nos a considerar que a 

terceira parte ou zona de influência influencia bastante no processo interativo. Com relação a sua 

alternância de footing por estrutura de participação, nós confirmamos a hipótese de que esta 

ocorre mais por iniciativa do professor conteudista, especialmente quando se transforma em 

interlocutor oficial de cumprimentos e despedidas, ou seja, segunda pessoa. 

A mudança de footing por mudança de frame pode ocorrer pela iniciativa de alunos 

ou tutores que desviam o tópico do chat, levando todos os integrantes, ou boa parte deles a 

reajustarem seus footings por um bom tempo, levando o tutor a ter algum um nível de dificuldade 

para moderar os chats, o que caracterizaria uma mudança de frame desfocalizadora. Ao 

instaurarem um novo frame, vê-se a necessidade de buscar adesão dos demais participantes, 

assim, eles procuram fazer uso de estratégias de polidez positiva para receber adesão dos 

participantes para o novo foco de discussão. 

No que se refere à mudança de footing por mudança de frame, nós assumimos a 

seguinte hipótese: a mudança de footing por mudança de frame ocorre pouco e/ou de maneira 

isolada nas interações e quando ocorre, na maior parte dos casos, é instaurada pelos alunos e no 

momento em que o professor conteudista não está presente.   

Ao contrário do que prevíamos na hipótese, os resultados mostraram que a mudança 

de footing por mudança de frame parece estar condicionada a presença e não a ausência do 
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professor conteudista da disciplina, pois a partir do momento em que ele se faz presente os alunos 

tendem a inserir mais frames de curta duração, e evitar frames de maior duração. 

Observamos também que os tutores também são responsáveis por boa parte das 

inserções de novos frames, sendo que 50% deles têm relação com o professor conteudista da 

disciplina e são instaurados na sua presença, momento em que deixam de inserir frames, cuja 

duração é superior a 10% da conversa, e passam a reduzir aqueles com menor duração. Diante 

desses resultados, observamos que, mais uma vez, a terceira parte ou zona de influência interfere 

bastante no momento em que se faz presente na interação.  

Vale ressaltar que o fato de alguns tutores inserirem frames a respeito da terceira 

parte demonstra que os tutores sofrem muito mais influência que os alunos, talvez pelo fato 

ocuparem posição hierárquica imediatamente inferior a deles, e, desse modo, sentem-se avaliados 

e desconfortáveis com a nova situação. Assim, eles empenham-se em demonstrar polidez positiva 

por meio de estratégias como: inclua falante e ouvinte na mesma atividade, forneça presentes ao 

ouvinte, foque nos interesses do ouvinte para tentar criar um clima de naturalidade para aquela 

“visita” incomum. 

O terceiro tipo de mudança de footing analisado foi a mudança por formato de 

produção, que pode ocorrer quando o locutor assume um ou mais formatos ao mesmo tempo. 

Segundo Goffman (1981), o locutor pode ser animador, responsável e/ou autor. A autoria é vista, 

sob a perspectiva de Goffman, como uma manifestação dos sentimentos daquele que articula, ou 

seja, anima as palavras, deste modo, contamos com o formato de produção animador e autor. O 

locutor pode, simplesmente, citar alguém ou a si mesmo, manifestando-se, assim, como 

animador; ou pode responsabilizar-se pelo que diz animador e responsável, ou responsabilizar-se 

pelo que sente animador, autor e responsável. Com base nesta categorização, lançamos as 

seguintes hipóteses: com a presença da terceira parte, os alunos tenderiam a assumir mais 

footings de animadores, e os tutores procurariam apresentarem-se como mais responsáveis. 

Ao contrário do que prevíamos, os tutores foram tão animadores quanto os alunos, 

tendendo a uma mudança para footings mais comprometidos apenas no momento em que a 

terceira parte se fez presente. Os alunos, por sua vez, tenderam ao aumento desses footings 

mesmo após a saída do professor conteudista. 

 Tais resultados demonstram que os tutores são influenciados momentaneamente, 

levando-nos a conclusão que eles quisessem passar uma imagem mais comprometida e solidaria, 
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mesmo sendo apenas “cena” para o professor conteudista ter uma impressão de compromisso de 

sua atuação profissional, fato também corroborado pelo aumento de footings de animador e 

responsável restritos apenas aos vinte minutos em que o professor conteudista esteve presente. 

Apesar disso, observamos que o número de footings de animador, responsável e autor 

começou a crescer quando o professor conteudista ingressou nos chats, chegando a quase 10% no 

final das interações. Esse resultado pode ter duas justificativas, a primeira diz respeito à imagem 

que os tutores querem compartilhar na presença do professor conteudista, que além de 

responsáveis, também demonstram sentimentos, ou seja, são empáticos e motivam a turma a 

fazer o mesmo e; que ao final dos encontros, os tutores costumam expor e requisitar um feedback 

avaliativo do encontro, e nesse momento expõem-se mais do que nos demais momentos dos 

chats. Nesses momentos, observamos um grande número de estratégias de polidez positiva, que, 

combinadas, indicam o nível de exposição da face positiva e negativa dos participantes. 

Ao final do capítulo de resultados, propomos uma redefinição do conceito mudança 

de footing por formato de produção, baseada, principalmente, nas evidências e dificuldades 

encontradas na identificação dos footings de autor, animador e responsável no corpus que pode 

ser adota em pesquisas posteriores. Primeiramente, redefinimos esses conceitos, excluindo do 

formato de autor a noção de sentimento, restringindo-lhe ao nível cognitivo da língua. O formato 

de animador também foi redefinido, inspirado nas concepções de heterogeneidade mostrada e 

constitutiva da análise do discurso, este foi restrito ao nível físico da linguagem. Já o formato 

responsável atua no nível sócio-interativo em diferentes graus que demonstram o nível de 

envolvimento do enunciador com aquilo que diz. Em nossa explicação, buscamos deixar clara a 

relação entre polidez linguística, autoria e nível de comprometimento, sendo aquela uma das 

responsáveis por fornecer indícios dos demais. 

Embora não tenhamos proposto uma redefinição da categoria mudança de footing por 

mudança de frame e sim uma adaptação desta ao chat educacional virtual, acreditamos que outras 

pesquisas poderiam fazê-lo, uma vez que observamos que a mudança de frame tem estreita 

relação com conceitos como a topicalização, tópico discursivo e gênero textual. A noção adotada 

por Goffman (1974;1981) fornece-nos um grande embasamento social e cognitivo para 

compreender a interação social. 

Ao final desta pesquisa, concluímos que esta tese não apenas respondeu ao nosso 

problema de pesquisa como contribuiu de diversas formas para o desenvolvimento da pesquisa 
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científica em linguística, entre os ganhos, podemos destacar que se lançou um novo olhar sob o 

paradoxo do observador por meio da correlação da concepção de terceira parte de Leech (1982) 

com a teoria de design de audiência de Bell (1982) e a própria mudança de footing por estrutura 

de participação de Goffaman (1981), demonstrando que a diferença hierárquica entre os papeis de 

professor conteudista, tutor e aluno, transforma o primeiro em um elemento que definitivamente 

influencia e interfere na interação. 

 Além disso, buscamos desenvolver uma discussão exaustiva sobre as noções de 

footing e frame, e, por meio dela, admitimos que haja uma estreita relação entre footing e polidez 

linguística, pois, quando o locutor muda seu footing, seja por formato de produção, mudança de 

frame, ou mesmo na posição de interlocutor, por estrutura de participação, ele faz uso ou é alvo, 

na maioria das vezes, de estratégias de polidez linguística. Neste ponto, vale ressaltar que a 

presença de alguém estranho, mas ratificado, pode provocar tais mudanças de footing 

momentaneamente ou não. 

Diante das dificuldades enfrentadas nas análises sobre  as mudanças de footings por 

formato de produção, julgamos importante que em estudos futuros, pesquisadores da pragmática 

e sociolingüística interacional procurem realizar uma revisão dos conceitos de autor, animador e 

responsável, uma vez que estes conceitos parecem apresentar problemas quanto a sua definição 

em corpora, ou seja,em termos abstratos parecem funcionar com as analogias propostas por 

Goffman, mas no uso, parecem confusos e difíceis de alcançar. 

Nesta tese, nos propusemos em analisar a mudança de footing sob a perspectiva de 

Goffman, incluindo aí, a presença da terceira parte como elemento que poderia ser um dos 

causadores da mudança. Assumimos que o professor conteudista da disciplina interferiria na 

mudança de footing dos participantes, e esta investigação responde como isso acontece. 

Concluímos que a terceira parte influencia e interfere na mudança de footing, 

especialmente no momento em que se faz presente, levando os participantes da interação a 

ajustarem a forma como se comunicam uns com os outros, utilizando estratégias de polidez que 

visem a inclusão do participante hierarquicamente superior no grupo e a projeção de si mesmos 

no discurso. Constatamos que o modelo proposto por Goffman, apesar de abstrato, parece 

compreender as características de uma conversação real e, ao mesmo tempo, dar conta do jogo 

interacional em que os participantes precisam mostrar suas competências para serem apreciados. 
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APÊNDICE A -  QUESTIONÁRIO APLICADO COM ALUNOS E 

TUTORES E TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

  

QUESTIONÁRIO 

Nome do pesquisado:  

Condição: 
(   ) Tutor(a) 
(   ) Aluno(a) 

Pólo:  

Sexo: 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 

Idade:  
Disciplina:  

Curso:  
Semestre:  

Você já concluiu outro 
curso de graduação?Qual? 

(   ) Sim     Nome do curso e Faculdade: 
_____________________________________________________________________ 
(   ) Não 

Você já concluiu algum 
curso de pós-graduação? 

Qual? 

(   ) Sim     Nome do curso e Faculdade: 
_____________________________________________________________________ 
(   ) Não 

Com relação ao chat 
educacional virtual, você o 

considera: 

(   ) Muito Importante    (    ) Importante  (    ) Necessário 
(   ) Pouco importante (   ) Não tem importância alguma. 

Se o  chat educacional 
virtual não  valesse nota 
ou presença, você faria 
uso dessa ferramenta? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

Quando a disciplina não 
oferece o chat educacional 
virtual, você sente falta da 

ferramenta? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
Depende_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Quando a disciplina tem o  
chat educacional virtual 
livre, você costuma fazer 

uso da ferramenta? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
 

Quando há sessões de  
chats educacionais virtuais 

marcadas, você: 

(   ) Chega cedo e aguarda as pessoas comparecerem    (    ) não costuma chegar 
na hora marcada, mas comparece.  (    ) chega na hora marcada. (   ) não 
comparece. 
 

Marque os temas que julga 
mais relevantes para uma 

realização de chat 
educacional virtual. 

(    ) discutir textos ou assuntos pertinentes a aula.   
(    ) tirar dúvidas sobre o conteúdo da prova.   
(    ) conversar com as pessoas, colocar o papo em dia.  
(    ) nenhum desses temas, pois tudo pode ser feito através das outras 
ferramentas de interação.  
(    ) outro_______________________________________________ 
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Universidade Federal do Ceará 

Programa de Pós-Graduação em Linguística 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA OS (AS) TUTORES 

Eu GEÓRGIA MARIA FEITOSA E PAIVA, aluna regular do doutorado em Linguística 

da Universidade Federal do Ceará, Brasileira, CPF xxxxxxxxxxxxx, estou lhe convidando a 

participar da minha pesquisa que visa compreender como tutores e alunos participam e dialogam 

em chats educacionais promovidos pela UFC Virtual/UAB.  

Preciso de sua autorização para que possa acompanhar virtualmente o desenvolvimento 

dos chats e depois analisá-los. Como se trata de requisito obrigatório para a obtenção do grau de 

doutora em Linguística, preciso da sua autorização. Se você quiser participar do meu estudo, será 

muito importante para mim e para os estudos sobre chats educacionais virtuais, lembro que, você 

não é obrigado(a) a participar, mas caso queira estará ajudando a construir o conhecimento 

científico. 

Vale ressaltar que não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, assim como não há compensação financeira relacionada à sua participação. Desde já, 

agradeço e deixo o meu telefone (085. xxxxxxxx) pra você ligar a qualquer hora pra tirar alguma 

dúvida. Visando a sua privacidade, todos os seus dados serão preservados e não serão divulgados 

em nenhuma hipótese.  

Este trabalho será submetido a analise do Comitê de Ética Em Pesquisa em Seres Humanos da 

Universidade Federal do Ceará, no endereço Av. Cel. Nunes de Melo, 1127, Campus Rodolfo 

Teófilo, Bairro Rodolfo Teófilo – CEP 60430-270 – Fone (85) 3366 8331.  

Caso você se sinta suficientemente informado a respeito das informações que leu, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e 

de esclarecimentos permanentes e que sua participação é voluntária, que não há remuneração 

para participar do estudo e se você concordar em participar solicitamos que assine no espaço 

abaixo. 

Compromissos Éticos 

Dentre as normas previstas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, destacamos o 

cumprimento de garantia de você: 
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1 Ter contato, em qualquer etapa do estudo, com a pesquisadora Geórgia Maria Feitosa e 

Paiva. Fone: 85. xxxxxxxx: georgiafeitosa@hotmail.com 

2 Para receber esclarecimento de qualquer dúvida sobre a pesquisa e de como será sua 

participação; 

3 Retirar seu consentimento a todo o momento da pesquisa, sem que isso ocorra em 

penalidade de qualquer espécie; 

4 Receber garantias de que não haverá divulgação de seu nome ou de qualquer outra forma de 

informação que ponha em risco sua privacidade e anonimato; 

5 Acessar as informações sobre os resultados do estudo; 

6 A pesquisadora utilizará as informações somente para esta pesquisa.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado dobre a minha 

participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica, concordo em 

dele participar e para isso EU DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU 

TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

_______________________________ ________________________________ 

      Assinatura do pesquisado (a)                          Assinatura do pesquisador 

 

Fortaleza, _______/______/_________ 
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ANEXO 1:  

CHAT ( C2STVO) 

29/8/2011 20:22:52 lêda entrou na sala...   

  29/8/2011 20:23:03 lêda saiu da sala...   

  31/8/2011 11:16:36 ila entrou na sala...   

  31/8/2011 17:35:39 GERMANA SILVA entrou na sala...   

  31/8/2011 17:35:51 GERMANA SILVA saiu da sala...   

  1/9/2011 11:57:35 Erica Gadelha entrou na sala...   

  1/9/2011 11:57:58 Erica Gadelha Oii Ila! ila 

  1/9/2011 11:58:15 Erica Gadelha saiu da sala...   

  1/9/2011 18:33:59 maria entrou na sala...   

  1/9/2011 18:35:00 maria Oi meninas,beijos   

  2/9/2011 17:01:28 Marneide Aires entrou na sala...   

  2/9/2011 17:05:08 Marneide Aires saiu da sala...   

  2/9/2011 18:38:56 JANE ALMEIDA entrou na sala...   

  2/9/2011 18:39:05 JANE ALMEIDA saiu da sala...   

  2/9/2011 18:43:24 Erica Gadelha entrou na sala...   

  2/9/2011 18:48:58 Edna entrou na sala...   

  2/9/2011 18:49:24 Edna oi pessoal boa noite   

  2/9/2011 18:50:10 Erica Gadelha Olá Edna!   

  2/9/2011 18:50:33 Erica Gadelha Como vai Edna?   

  2/9/2011 18:51:30 Erica Gadelha Tem alguém aí?   

  2/9/2011 18:52:38 Edna tudo bem e você? Erica Gadelha 

  2/9/2011 18:53:24 Edna gente o combinado é as 20h, n´pe?   

  2/9/2011 18:53:33 Edna alguém viu os vídeos?   

  2/9/2011 18:53:35 Erica Gadelha Bem graças a Deus!Só um pouco preocupada com os 

portfólios..Rs!   

  2/9/2011 18:53:36 Edna    

  2/9/2011 18:53:54 Erica Gadelha É p 19!   

  2/9/2011 18:54:21 Edna pois é, mas dar certo. É mesmo, nossa, minha cabeça...

 Erica Gadelha 

  2/9/2011 18:54:44 Erica Gadelha Tentei ver,mas a mina net está lenta...Aí n deu p ver!

   

  2/9/2011 18:55:03 Erica Gadelha Vc viu Edna?   

  2/9/2011 18:55:30 CLÉBIA FERREIRA entrou na sala...   

  2/9/2011 18:56:13 CLÉBIA FERREIRA boa noite, meninas   

  2/9/2011 18:56:35 Erica Gadelha Oii Clébia!Boa noite.. Edna 

  2/9/2011 18:57:05 Erica Gadelha Clébia vc viu os vídeos?   

  2/9/2011 18:57:11 CLÉBIA FERREIRA vi   

  2/9/2011 18:57:35 Erica Gadelha Eu não vi!   

  2/9/2011 18:57:44 CLÉBIA FERREIRA porq? Erica Gadelha 

  2/9/2011 18:57:49 Erica Gadelha Tentei ver,mas a mina net está lenta...Aí n deu p ver!

   

  2/9/2011 18:57:56 CLÉBIA FERREIRA ah Erica Gadelha 

  2/9/2011 18:58:19 CLÉBIA FERREIRA vi na quarta, chei q esse chat era na quarta 

 Erica Gadelha 

  2/9/2011 18:58:31 CLÉBIA FERREIRA e o de quarta era hoje Erica Gadelha 
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  2/9/2011 18:58:53 Erica Gadelha Ah!Tô doidinha também Clébia com tantos 

trabalhos...    

  2/9/2011 18:59:26 Erica Gadelha Dá uma confusão na mente...rs   

  2/9/2011 18:59:52 VIVIANE OLIVEIRA entrou na sala...   

  2/9/2011 19:00:16 VIVIANE OLIVEIRA Olá, boa noite!   

  2/9/2011 19:00:30 VIVIANE OLIVEIRA Que confusão, hein! rs   

  2/9/2011 19:01:27 CRISTINA entrou na sala...   

  2/9/2011 19:01:43 VIVIANE OLIVEIRA Com estão vocês?   

  2/9/2011 19:01:53 CLÉBIA FERREIRA boa noite VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:02:07 CLÉBIA FERREIRA bem VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:02:09 CRISTINA estamos bem!   

  2/9/2011 19:02:11 Erica Gadelha Boa noite professora!   

  2/9/2011 19:02:32 VIVIANE OLIVEIRA Boa noite!   

  2/9/2011 19:02:33 Erica Gadelha Bem...   

  2/9/2011 19:02:37 Edna oi professora VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:03:38 VIVIANE OLIVEIRA Bem, a proposta do chat é que vocês, 

após assistirem a dois vídeos, devem: "Discutir com seus colegas e com seu professor/tutor sobre 

o ensino da diversidade linguística na escola".   

  2/9/2011 19:05:12 VIVIANE OLIVEIRA Os vídeos são bem interessantes e 

tratam de duas entrevistas. Uma com o professor Fiorin e outra com o professor Castilho.   

  2/9/2011 19:05:33 Edna no vídeo onde José Luiz Fiorion é entrevistado ele fala que a 

escola tem a função de ensinar o aluno...   

  2/9/2011 19:05:38 ila entrou na sala...   

  2/9/2011 19:05:56 VIVIANE OLIVEIRA Ambas as entrevistas falam sobre 

aquela discussão na mídia sobre a abordagem da diversidade linguística no livro didático de 

português que gerou muita polêmica   

  2/9/2011 19:06:05 CLÉBIA FERREIRA Ambos os vídeos abordam o tema diversidade 

linguística na escola defedendo a ídéia de que ensinar as variedades é fundamental

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:06:38 Edna a pegar um texto e reescrever em norma culta, segundo um 

livro divulgado e muito criticado por algumas pessoas   

  2/9/2011 19:06:53 CLÉBIA FERREIRA para desenvolver no aluno um amplo 

conhecimento sobre a língua e suas variantes VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:07:12 ila Oi pessoal1   

  2/9/2011 19:07:19 VIVIANE OLIVEIRA Os vídeos são bem interessantes e 

tratam de duas entrevistas. Uma com o professor Fiorin e outra com o professor Castilho.   

  2/9/2011 19:07:27 Erica Gadelha Oii Ila!   

  2/9/2011 19:07:33 Edna ele diz que nenhum linguista defende o não ensino da norma 

culta   

  2/9/2011 19:07:52 VIVIANE OLIVEIRA Bem, meninas, vejo que só tem 

meninas até o momento. O que fala as duas entrevistas? O que falam os professores 

entrevistados?    

  2/9/2011 19:07:56 CLÉBIA FERREIRA fala da importância de saber usar a língua de 

acordo com a situação social em que se encontra VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:08:10 VIVIANE OLIVEIRA Isso, Edna. Edna 

  2/9/2011 19:08:23 VIVIANE OLIVEIRA Muito bem, Clebia. CLÉBIA 

FERREIRA 
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  2/9/2011 19:08:24 CLÉBIA FERREIRA do respeito da diversidade VIVIANE 

OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:08:44 francisca entrou na sala...   

  2/9/2011 19:08:47 CLÉBIA FERREIRA e do papel da escola na formação do cidadão

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:08:48 ila Os videos mostram a realidade nua e crua.    

  2/9/2011 19:08:49 Edna ele diz que a escola não pode ridicularizar a lingua que o 

aluno fala, pois ridicularizando-a estaria ridicularizando sua propria identidade    

  2/9/2011 19:09:29 VIVIANE OLIVEIRA Exato, Edna. Edna 

  2/9/2011 19:09:50 Edna as variedades regionais da lingua devem ser respeitadas   

  2/9/2011 19:10:32 Erica Gadelha Nenhuma variação deve ser menosprezada!   

  2/9/2011 19:10:37 Edna verdade, Ila, bastante interessante saber que o ensino de 

lingua portuguesa não deve ser dissociado de sua vida. ila 

  2/9/2011 19:10:38 CLÉBIA FERREIRA também fala da importancia de ensimar a 

norma culta, já que uma variante VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:10:41 VIVIANE OLIVEIRA Gente, e vocês compreenderam o 

porquê dessa polêmica em torno do livro da professora Heloisa? O livro se chama "Por uma vida 

melhor", para os alulos da Educação de Jovens e Adultos. Edna 

  2/9/2011 19:10:51 JANE ALMEIDA entrou na sala...   

  2/9/2011 19:10:59 CRISTINA Fiorin diz que é preciso dar pro aluno uma 

coscientização da própria lingua e a partir daí ensinar a norma culta   

  2/9/2011 19:11:19 JANE ALMEIDA oi viviane oi amigos academicos   

  2/9/2011 19:11:22 VIVIANE OLIVEIRA Na verdade, Erica, qualquer variação, 

não só as regionais. Erica Gadelha 

  2/9/2011 19:12:17 Erica Gadelha Foi que eu disse professora!   

  2/9/2011 19:12:24 VIVIANE OLIVEIRA Muto bem, Cristina. Como diz Fiorin, 

o aluno precisa primeiro compreender a sua língua para em seguida conhecer e compreender a 

norma culta. CRISTINA 

  2/9/2011 19:12:30 Edna A importancia, professora, é conscientizar e preparar o aluno 

a usar a linguagem no momento adequado de acordo com a situação. ila 

  2/9/2011 19:12:43 VIVIANE OLIVEIRA Oi Jane. JANE ALMEIDA 

  2/9/2011 19:12:52 ila Mais muitas vezes nós mesmo acabamos sendo 

preconceituosos com a fala dealgumas pessoas. Verdade!   

  2/9/2011 19:12:53 CLÉBIA FERREIRA é isso que a escola deve ensinar 

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:13:00 JANE ALMEIDA boa noite  VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:13:04 Erica Gadelha Eu disse que nenhuma variação deve ser 

menosprezada!   

  2/9/2011 19:13:21 MARCELA entrou na sala...   

  2/9/2011 19:13:47 MARCELA OLA PESSOAL, BOA NOITE   

  2/9/2011 19:14:11 CLÉBIA FERREIRA boa noite MARCELA 

  2/9/2011 19:14:23 francisca Precisa-se urgentemente despertar nos editores de 

livros didático e governantes do pais a importância de estudarmos as variedades linguística, 

acredito que seja o ápice da grande batalha contra o preconceito.    

  2/9/2011 19:14:32 Erica Gadelha Porque as variações linguísticas enriquecem a língua!

   

  2/9/2011 19:14:44 Erica Gadelha Boa noite Marcela!   
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  2/9/2011 19:14:53 MARCELA Então o que se esta debatendo no momento

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:15:05 VIVIANE OLIVEIRA Isso, Edna, é uma questão de 

adequação. Até porqu, como explica Fionrin, a própria fala popular etsá submetida a regras. Ela 

não é uma caos. E aí o professor cita alguns exemplos, trazendo inclusive as línguas francesa e 

inglesa, com relação àquela questão da concordância nominal.  Edna 

  2/9/2011 19:15:06 ila O preconceito linguítico é até grande Érica.   

  2/9/2011 19:15:17 maria entrou na sala...   

  2/9/2011 19:15:18 VIVIANE OLIVEIRA Olá, Marcela. Boa noite!

 MARCELA 

  2/9/2011 19:15:25 JANE ALMEIDA a variaçao engradece o conhecimento de 

leitore e falantes. VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:15:33 CRISTINA professora, estamos juntas; Cristina, Amanda, 

Germana e Sonia.   

  2/9/2011 19:15:36 Edna De acordo com Castilho, respeitar a linguagem do aluno e 

esse é o foco do livro aprovado pelo mec, é criar uma relação entre professor e aluno.

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:15:49 VIVIANE OLIVEIRA O assunto são as entrevistas 

apresnetadas nos dois vídeos, Marcela. MARCELA 

  2/9/2011 19:16:12 MARCELA EU NÃO ASSISTE ESSA ENTREVISTA

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:16:32 JANE ALMEIDA tenho duvidas sobre o portifolio viviane

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:16:39 VIVIANE OLIVEIRA ok, Cristina. Li sua mensagem.

 CRISTINA 

  2/9/2011 19:16:55 CLÉBIA FERREIRA toda língua apresenta regras próprias

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:17:21 VIVIANE OLIVEIRA A proposta do chat está relacionada 

aos vídeos, Marcela. MARCELA 

  2/9/2011 19:17:26 Edna Sim, isso é mesmo importante. Ensinar a norma culta é 

importante, mas respeitar as variedades linguisticas dar ao aluno  francisca 

  2/9/2011 19:17:36 maria Eu também não consegui Viviane   

  2/9/2011 19:17:44 Erica Gadelha Professora não vi os vídeos por completo,pois a 

minha internet é muito lenta!   

  2/9/2011 19:18:15 ila Isso é verdade Clébia!   

  2/9/2011 19:18:34 VIVIANE OLIVEIRA Gente, achei interessante, em relação à 

entrevista do professor Fiorin, a primeira entrevista, quando ele explica ao jornalista a diferençaõ 

entre gramáticos e linguistas. Alguém lembra? MARCELA 

  2/9/2011 19:18:35 CLÉBIA FERREIRA é preciso conscientizar a importância de 

ensinar as variações na escola VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:18:59 Edna A escola não deve excluir o aluno desrespeitando sua forma 

de falar.  francisca 

  2/9/2011 19:19:22 Edna oi Maria, boa noite maria 

  2/9/2011 19:20:14 VIVIANE OLIVEIRA O que distingue um gramático de um 

linguista?   

  2/9/2011 19:20:21 VIVIANE OLIVEIRA Alguém lembra?   
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  2/9/2011 19:20:25 JANE ALMEIDA concerteza so que o preconceito infelismente 

esta presente no cotidiano escolar .. Edna 

  2/9/2011 19:20:33 HEBE CARVALHO entrou na sala...   

  2/9/2011 19:20:44 Edna não estou vendo mais as mensagens que envio, parece que 

travou. maria 

  2/9/2011 19:20:45 Edna  maria 

  2/9/2011 19:20:56 HEBE CARVALHO Boa noite! Posso acompanhar o chat de 

vocês?   

  2/9/2011 19:21:09 PAULA NASCIMENTO entrou na sala...   

  2/9/2011 19:21:12 VIVIANE OLIVEIRA Claro, Hebe! HEBE CARVALHO 

  2/9/2011 19:21:17 JANE ALMEIDA concerteza ,seja bem vinda HEBE 

CARVALHO 

  2/9/2011 19:21:19 VIVIANE OLIVEIRA Boa noite! HEBE CARVALHO 

  2/9/2011 19:21:24 ila Isso é importantissimo ensinar essaa variações Clébia, para 

que o aluno venha a respeitar-las.   

  2/9/2011 19:21:43 MARCELA Mas como o assunto é sobre variação em livro 

didático, vou partir do que diz ela a aportilha.Em geral o livro didático de português apresenta 

pouca informação sobre a variação existente no português no Brasil. E muitas vezes essas 

informações vem expostas em textos irônicos.   

  2/9/2011 19:21:50 francisca Apesar de Castilho ressaltar o respeito a linguagem 

dos alunos o que percebemos atualmente é que os alunos recebem livros que foram editados em 

outro Estado e sua cultura neste momento passa a ser desvalorizada .Acredito, que é nesse 

momento que as autoridades de cada Estado deveria intervir exigindo que também fosse editado a 

cultura local.   

  2/9/2011 19:22:02 Erica Gadelha Boa noite Hebe!   

  2/9/2011 19:22:11 CLÉBIA FERREIRA concordo, ila, ensinar a variação é o primeiro 

passo para combater o preconceito ila 

  2/9/2011 19:22:13 maria Na pesquisa que eu estava fazendo a autora se referiu a 

educação na sala de aula sobre a língua.Ela disse que tudo pode mudar se o ensino mudar,se as 

atitudes mudarem   

  2/9/2011 19:22:19 MARCELA BOA NOITE HEBE HEBE CARVALHO 

  2/9/2011 19:22:35 VIVIANE OLIVEIRA Bem, o Fiorin explica que o linguista 

não fala em certo ou errado, como o que pode ser visto nas gramáticas, que tem o ensino 

prescritivo.   

  2/9/2011 19:22:41 JANE ALMEIDA PARA MUITOS A VARIAÇÃO É MITO 

OU MODERNA DEMAIS POIS AINDA SE TEM A COVICÇÃO DE QUE A VARIAÇÃO 

LINGUISTICA DEVE ESTA APENAS EM MATERIAIS ACADÊMICOS QUE ESTUDAR 

OU APROFUNDAR ESSE ASSUNTO NAS ESCOLAS PODE PARECER DESNECESSARIO 

E QUE O ALUNO É QUE PRECISA SE ENTERESSAR EM APROFUNDAR-SE ,O QUE 

ACHAM MEUS COLEGAS ACADÊMICOS?   

  2/9/2011 19:23:24 PAULA NASCIMENTO Boa noite à todos   

  2/9/2011 19:23:33 MARCELA Realmente Jane ´e verdade! JANE ALMEIDA 

  2/9/2011 19:24:06 MARCELA Boa noite Paula PAULA NASCIMENTO 

  2/9/2011 19:24:08 ila Então Maria, vamos tentar mudar!    

  2/9/2011 19:24:09 maria Jan eu acho que já passou do momento de mostrar às   
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  2/9/2011 19:24:24 VIVIANE OLIVEIRA Marcela, interessante. Li em alguns 

dos textos que os livros didáticos focam muito, ou apenas, nas variações regionais, quando 

deveria ampliar esse leque de variações no ensino. Você acha que é isso memso? MARCELA 

  2/9/2011 19:25:08 maria nossas crianças e adolescentes que as mudanças são   

  2/9/2011 19:25:11 MARCELA Acho que sim! VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:25:13 VIVIANE OLIVEIRA Bem, Francisca, eu não sei bem como 

é essa edição. francisca 

  2/9/2011 19:25:15 CRISTINA o ensino de gramática na sala de aula não deve 

ocorrer apenas para proteger ou conservar a composição da língua, mas para auxiliar o usuário e 

falante no conhecimento de sua própria língua materna.    

  2/9/2011 19:25:30 francisca NO entanto, essa realidade deve ser mudada 

principalmente por nós professores estudantes da línguística.   

  2/9/2011 19:25:32 Erica Gadelha Sim professora!Os linguistas tem o ensino 

descritivo,no qual eles tentam compreender o "porquê" de determinados fenômenos linguísticos e 

"como" estes acontecem!Eles valorizam qualquer forma linguística.   

  2/9/2011 19:25:32 Erica Gadelha    

  2/9/2011 19:25:42 MARCELA falou bem, Cristina CRISTINA 

  2/9/2011 19:25:55 JANE ALMEIDA concordo com vc cristina CRISTINA 

  2/9/2011 19:25:59 VIVIANE OLIVEIRA Jane, escreve com as letrinhas no 

tamanho normal memso. JANE ALMEIDA 

  2/9/2011 19:26:10 Erica Gadelha Sim professora!Os linguistas tem o ensino 

descritivo,no qual eles tentam compreender o "porquê" de determinados fenômenos linguísticos e 

"como" estes acontecem!Eles valorizam qualquer forma linguística. VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:26:29 maria Muito bem Cristina e incluir respeito a variedade linguística 

é necessário   

  2/9/2011 19:26:37 JANE ALMEIDA rsrssr ta desculpas a pressa VIVIANE 

OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:26:53 VIVIANE OLIVEIRA Jane, na verdade há sim essa 

abordagem nos livros didáticos, mas não em todas as perspectivas. JANE ALMEIDA 

  2/9/2011 19:27:03 CLÉBIA FERREIRA valorizam e respeitam qualquer língua 

 ila 

  2/9/2011 19:27:05 PAULA NASCIMENTO é necessário e muito importante para 

erradicar o preconceito maria 

  2/9/2011 19:27:25 maria boa noite à professora Hebe   

  2/9/2011 19:27:33 JANE ALMEIDA desculpas e que meu namorado esta digitando 

pois ainda nao posso.. VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:28:28 VIVIANE OLIVEIRA Isso, Érica, o linguista é um cientista.

 Erica Gadelha 

  2/9/2011 19:29:26 MARCELA Segundo os PCN "os padrôes próprios da tradição 

escrita não são os mesmos que os padrões de uso oral, ainda que haja situações de fala orientada 

pela escrita" (PCN,p.81)   

  2/9/2011 19:29:34 CRISTINA Concordo Neiva, os alunos pertencem a diferentes 

culturas, então o ensino deve ser atendidos de acordo com suas necessidades. francisca 

  2/9/2011 19:29:43 maria e aí ILA voce asistiu os vídeos/   

  2/9/2011 19:29:45 JANE ALMEIDA e como cientista o mesmo analisa a lingua de 

forma mais cientifica e porque nao mais racional.. Erica Gadelha 
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  2/9/2011 19:29:49 PAULA NASCIMENTO o qual pesquisa a língua e suas 

variações VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:30:02 ila Oi professora Hebe, o assunto está muito interessante. Não 

acha! HEBE CARVALHO 

  2/9/2011 19:30:06 Edna saiu da sala...   

  2/9/2011 19:30:12 VIVIANE OLIVEIRA Bem, como não foram todos que 

assistiram ao vídeo, como já foi dito, vocês podem dar suas opiniões sobre o que foi solicutado. 

"discuta sobre o ensino da diversidade linguística na escola".   

  2/9/2011 19:30:28 Edna entrou na sala...   

  2/9/2011 19:30:49 MARCELA O que houve Jane que você não pode digitar?

 JANE ALMEIDA 

  2/9/2011 19:31:13 PAULA NASCIMENTO ele também analisa a língua da forma 

como ela é falada, informal e popular JANE ALMEIDA 

  2/9/2011 19:31:16 CLÉBIA FERREIRA também ia perguntar JANE ALMEIDA 

  2/9/2011 19:31:17 francisca TCHAl, boa noite amigos !mas tenho que ir embora 

o transporte está me aguardando.Moro muito distante da lanhouse e dependo de condução.    

  2/9/2011 19:31:31 ila É clAro Maria. Um abraço p/ vç. HEBE CARVALHO 

  2/9/2011 19:31:42 CRISTINA Os PCNs visam a explicação do uso efetivo da língua 

instalados nos textos. MARCELA 

  2/9/2011 19:31:45 VIVIANE OLIVEIRA Tchau, Francisca. francisca 

  2/9/2011 19:31:49 MARCELA tchal Francisca francisca 

  2/9/2011 19:31:53 Edna A diversidade lnguistica é uma presença inegável nas 

escolas, na vida dos alunos.    

  2/9/2011 19:32:11 CLÉBIA FERREIRA até mais, francisca] francisca 

  2/9/2011 19:32:30 ila OI MARCELA ! MARCELA 

  2/9/2011 19:32:49 PAULA NASCIMENTO mas nem sempre é bem trabalhada em 

sala de aula Edna 

  2/9/2011 19:32:49 MARCELA Oi Ila! ila 

  2/9/2011 19:33:02 Erica Gadelha Tchal Neiva! VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:33:13 CRISTINA Concordo Edna, e deveria ser mais valorizada.

 Edna 

  2/9/2011 19:33:13 Edna Se fossemos ridicularizar as diversidades linguisticas 

estariamos empobrecendo a língua, professora.  VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:33:24 VIVIANE OLIVEIRA Edna, e como você vê o trabalho da 

diversidade linguística na sala de aula? Edna 

  2/9/2011 19:33:28 Erica Gadelha Tchal!   

  2/9/2011 19:33:29 PAULA NASCIMENTO as expresões que, gramaticamente 

estão erradas Edna 

  2/9/2011 19:33:47 PAULA NASCIMENTO são muito utilizadas na linguagem oral

 Edna 

  2/9/2011 19:33:57 Edna A diversidade de cada aluno deve ser aproveitada para 

ensinar a norma culta.  VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:34:01 VIVIANE OLIVEIRA Paula, fale mais sobre isso? PAULA 

NASCIMENTO 

  2/9/2011 19:34:33 PAULA NASCIMENTO esse conceito de certo ou errado é que 

gera o preconceito linguistico   

  2/9/2011 19:34:47 VIVIANE OLIVEIRA Isso, Edna. Edna 
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  2/9/2011 19:34:49 ila Concordo com vç Edna. Edna 

  2/9/2011 19:35:09 VIVIANE OLIVEIRA "O certo de hoje já foi o errado de 

ontem". Edna 

  2/9/2011 19:35:30 PAULA NASCIMENTO e a maneira `diferente` de alguns 

falarem Edna 

  2/9/2011 19:35:37 Edna Professora, acredito que apesar das nossas discussões sobre 

as diversidades linguisticas e deve ser mudada na escola, mas infelizmente, não é o que acontce, 

pelo menos no geral. Talvez um ou outro professora aborde o assunto, tente conscientizar das 

diferenças.  VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:35:42 PAULA NASCIMENTO pode ser utilizada como exemplo

 Edna 

  2/9/2011 19:35:45 maria Será benéfico e enriquecedor .Isso bem trabalhado vai ajudar 

e muito na educação das crianças e jovens.e não só eles, seria bom envolver toda a sociedade .   

  2/9/2011 19:36:16 Edna Pois é, professora, isso mostra que a variação acontece ao 

longo do tempo, é a tal da variação diacronica, não é?  VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:36:27 CLÉBIA FERREIRA A escola tem que promover um trabalho de 

preparar os professores para receber os alunos com suas diferenças, suas crenças e suas variadas 

línguas VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:36:54 PAULA NASCIMENTO mas esse tema está me ajudando em 

sala de aula Edna 

  2/9/2011 19:37:00 MARCELA Existem diferenças entre a escrita e a fala, uma delas 

é que uma é formal e a outra é informal e isso acaba contribuindo para que muitos falem do jeito 

que querem, mas na escrita não é assim, a não ser que alguém queira ficar escutando 

reclamações.   

  2/9/2011 19:37:05 PAULA NASCIMENTO a ver as coisas de outro jeito Edna 

  2/9/2011 19:37:13 CLÉBIA FERREIRA falam e falam sobre o preconceito, mas na 

realidade pouco é feito VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:37:18 CRISTINA Professora, como vc acha q deve ser trabalhada as 

variações em sala? VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:37:24 MARCELA Boa Clébia. CLÉBIA FERREIRA 

  2/9/2011 19:37:26 VIVIANE OLIVEIRA Na verdade, Edna, isso é um processo. 

As mudanças têm acontecido. Edna 

  2/9/2011 19:37:28 Edna As coisas mudam, se transformam, e com a língua não é 

diferente.  VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:37:59 Edna sim. A Sociolinguistica tem esse papel Paula. Auxiliar o 

educador a ensinar de forma mais democratica, sem formar marionetes.  PAULA 

NASCIMENTO 

  2/9/2011 19:38:04 MARCELA Isso é verdade. Edna 

  2/9/2011 19:38:09 VIVIANE OLIVEIRA Bem, clebia, é verdade.  CLÉBIA 

FERREIRA 

  2/9/2011 19:38:28 maria Estou errada meninas ?Voces que são professoras ,não acho 

melhor dizer facilitadoras.As armas estão convosco!   

  2/9/2011 19:38:41 PAULA NASCIMENTO que bom seria se todos tirassem 

proveito dessa disciplina Edna 

  2/9/2011 19:38:41 ila Já começou esse trabalho Clébia mais a passos lento eu 

acredito!  CLÉBIA FERREIRA 
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  2/9/2011 19:38:53 PAULA NASCIMENTO para trabalhar em sala de aula

 Edna 

  2/9/2011 19:39:01 CLÉBIA FERREIRA como trabalhar essa questão em sala de aula?

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:39:06 PAULA NASCIMENTO ou mesmo para o dia a dia Edna 

  2/9/2011 19:39:09 JANE ALMEIDA incluir ou fazer o aluno sentir-se bem mesmo 

falando de forma variada vai fazer com o que o mesmo se enteresse em aprender a norma padrao 

e coloca-la em pratica na escola e na vida socio cultural .Respeitando assim a lingua e suas 

variaçoes.   

  2/9/2011 19:39:56 MARCELA Viviane fale mais sobre as opiniões expostas nas 

entrevista. VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:40:02 MARCELA saiu da sala...   

  2/9/2011 19:40:02 MARCELA entrou na sala...   

  2/9/2011 19:40:03 CRISTINA Concordamos Jane JANE ALMEIDA 

  2/9/2011 19:40:25 ila Certamente que sim ,mais precisamos ir mais avante Maria.

 maria 

  2/9/2011 19:40:45 CLÉBIA FERREIRA um exemplo que posso citar acconteceu com 

um irmão, ele tem problemas de dicção e a própria professora ria de sua forma de falar   

  2/9/2011 19:40:53 VIVIANE OLIVEIRA Bem, meninas, no ensino das 

variedades não deve ser mostrado para o aluno que de um lado existe um português padrão e de 

um outro lado um português não padrão. NA verdade, deve-se que de um lado existe uma língua 

com todas as suas veriedades e uma norma ou um padrão do outro lado.    

  2/9/2011 19:41:00 MARCELA Foi fundo em Jane? JANE ALMEIDA 

  2/9/2011 19:41:12 maria Maria fala para Jane que é interessante o seu comentário   

  2/9/2011 19:41:21 CLÉBIA FERREIRA ele acabou desistindo de estudar, concluiu 

apenas a 4ª série   

  2/9/2011 19:41:24 JANE ALMEIDA rsrs a vc amiga MARCELA 

  2/9/2011 19:42:01 VIVIANE OLIVEIRA Não é bem assim, Marcela, até porque 

há gêneros tetxuais da modalidade oral que exige um grau elevado de formalidade. Isso é uma 

questão de adquação comunicativa. MARCELA 

  2/9/2011 19:42:03 Erica Gadelha Que triste Clébia! CLÉBIA FERREIRA 

  2/9/2011 19:42:25 JANE ALMEIDA e porq vc acha enteressante amiga ,qual sua 

opniao maria 

  2/9/2011 19:42:27 Edna Fiorin, diz que ensinar a norma culta é um meio de 

democratização da cultura.  VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:42:55 PAULA NASCIMENTO para trabalhar em sala de aula

 Edna 

  2/9/2011 19:42:57 MARCELA Nossa isso deve ter sido um trauma para ele, Clébia

 CLÉBIA FERREIRA 

  2/9/2011 19:42:58 VIVIANE OLIVEIRA A nformalidade não está para a 

oralidade e a formalidade está para a escrita. Esse grau de formalidade vai depender da situação 

comunicativa e não da modalidade em si. MARCELA 

  2/9/2011 19:44:43 Edna Tchau a todos e até dia 8.    

  2/9/2011 19:45:16 Edna Professora, estou numa lanhouse e minha hora terminou.

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:45:39 Edna e não posso renovar, pois tem gente esperando. 

 VIVIANE OLIVEIRA 
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  2/9/2011 19:45:39 HEBE CARVALHO Vou indo, boa noite!   

  2/9/2011 19:45:40 maria A variaçao linguística deve ser mostrada na sala de aula , 

assim como a norma culta.O que tem que ser dito é que tem que haver respeito as línguas dos 

indivíduos que falam diferente.   

  2/9/2011 19:45:41 CLÉBIA FERREIRA saiu da sala...   

  2/9/2011 19:45:41 CLÉBIA FERREIRA    

  2/9/2011 19:45:41 CLÉBIA FERREIRA ensianar a norma culta e outras variantes dá 

ao aluno o direito de escolher qual melhor forma de se comunicar a depender da situação   

  2/9/2011 19:45:41 PAULA NASCIMENTO e também vai variar dependendo do 

momento ou da situação que se encontre o falante   

  2/9/2011 19:45:42 CLÉBIA FERREIRA saiu da sala...   

  2/9/2011 19:45:42 CRISTINA Conhecendo q de um lado há variedades na fala e de 

um ourto lado há normas, o aluno saberá onde aplicá-la, dependendo de cada situação.

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:45:42 CLÉBIA FERREIRA saiu da sala...   

  2/9/2011 19:45:47 JANE ALMEIDA O profissional educador deve estar preparado 

para ensinar variados tipos de alunos no sentido de que se um aluno apresentar problemas de 

dicçao o mesmo vai sim sofrer preconceito e cabera ao educador ajuad-lo para uma boa 

aprendizagem e convivencia com outros alunos nao como uma forma de exclusao mas no sentido 

de entender e repeitar ...o que acham    

  2/9/2011 19:45:49 VIVIANE OLIVEIRA Bem, Cristina, tenho lido muito sobre 

o assunto. Achei bastante interessante o que os professores entrevistaram falaram. E é isos que 

tenho tentado abordar em sala de aula. Tendo sempre partir da realidade linguística de meus 

alunos, para em seguida mostrar a eles que existe uma outra forma, que é a norma culta e aí acabo 

apresentando argumentos extralinguísticas na explicação. CRISTINA 

  2/9/2011 19:45:55 CLÉBIA FERREIRA entrou na sala...   

  2/9/2011 19:46:01 Edna saiu da sala...   

  2/9/2011 19:46:06 Edna saiu da sala...   

  2/9/2011 19:46:08 PAULA NASCIMENTO em uma ocasião formal como um 

discurso politico a linguagem tambem deve ser formal   

  2/9/2011 19:46:14 PAULA NASCIMENTO mesmo sendo oral   

  2/9/2011 19:46:22 VIVIANE OLIVEIRA oi CRISTINA 

  2/9/2011 19:46:34 ila Boa noite pessoal! um abraço a todos mais vou ter que sair 

agora foi legal esse chat.    

  2/9/2011 19:46:37 MARCELA É verdade Viviane, mas se alguém escreve errado 

com certeza alguém vai advertir sobre o erro, não vai considerar isso, só porque quem escreveu 

tem sua variação linguística. VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:46:43 VIVIANE OLIVEIRA saiu da sala...   

  2/9/2011 19:46:44 VIVIANE OLIVEIRA saiu da sala...   

  2/9/2011 19:46:48 Erica Gadelha Não está aparecendo mais mensagens aqui!   

  2/9/2011 19:46:49 VIVIANE OLIVEIRA entrou na sala...   

  2/9/2011 19:46:55 PAULA NASCIMENTO da mesma forma, se vou escrever um 

bilhete para um amigo não precisa ser tão formal   

  2/9/2011 19:47:06 Erica Gadelha saiu da sala...   

  2/9/2011 19:47:13 CLÉBIA FERREIRA até logo, Ila ila 

  2/9/2011 19:47:26 Erica Gadelha entrou na sala...   

  2/9/2011 19:47:28 HEBE CARVALHO saiu da sala...   
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  2/9/2011 19:47:29 HEBE CARVALHO saiu da sala...   

  2/9/2011 19:47:39 PAULA NASCIMENTO o uso da linguagem seja oral ou escrito 

depende principalmente do ouvinte   

  2/9/2011 19:47:44 MARCELA PARECE QUE A INTERNET TRAVOU.   

  2/9/2011 19:47:52 VIVIANE OLIVEIRA Mneinas, acho que a minha conexão 

do chat caiu porque digitei um parágrafo inteiro aqui, acho que para a Cristina, e não foi. Mas 

vou repetir. Ela me perguntava como abordo a variação nas minhas turmas. Não é isso?   

  2/9/2011 19:48:00 CLÉBIA FERREIRA e travou para todos   

  2/9/2011 19:48:16 VIVIANE OLIVEIRA Erica, sai e volta. Erica Gadelha 

  2/9/2011 19:48:28 CRISTINA entrou na sala...   

  2/9/2011 19:48:31 CRISTINA Conhecendo q de um lado há variedades na fala e de 

um ourto lado há normas, o aluno saberá onde aplicá-la, dependendo de cada situação.

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:48:37 maria lógicamente dependendo do contexto deve-se falar formal e 

informal.O que podemos fazer é aprender a norma culta pois ela será necessária para nós 

universitários.   

  2/9/2011 19:48:38 Erica Gadelha Já fiz isso!   

  2/9/2011 19:48:42 VIVIANE OLIVEIRA A minha travou, saí e voltei.

 MARCELA 

  2/9/2011 19:48:47 Erica Gadelha Deu certo agora!   

  2/9/2011 19:48:51 CLÉBIA FERREIRA e agente perde muito conteúdo Erica 

Gadelha 

  2/9/2011 19:48:55 VIVIANE OLIVEIRA Isso Cristina. CRISTINA 

  2/9/2011 19:49:05 PAULA NASCIMENTO não estou vendo as mensagens que 

estão sendo enviadas   

  2/9/2011 19:49:17 PAULA NASCIMENTO apenas posso enviá-las   

  2/9/2011 19:49:30 PAULA NASCIMENTO saiu da sala...   

  2/9/2011 19:49:35 CLÉBIA FERREIRA também acontece comigo Erica Gadelha 

  2/9/2011 19:49:44 PAULA NASCIMENTO entrou na sala...   

  2/9/2011 19:50:44 PAULA NASCIMENTO e agora?   

  2/9/2011 19:50:45 VIVIANE OLIVEIRA Bem, gente, nas minhas aula de 

português procuro partir da realidade linguística de meus alunos para em seguida chegar à norma 

culta. E   

  2/9/2011 19:51:02 VIVIANE OLIVEIRA Paula, sai e volta PAULA 

NASCIMENTO 

  2/9/2011 19:51:20 JANE ALMEIDA tenho q ir pois ainda vou para o hospital 

tomar medicaçao, adorei o chat foi enriquecedor pra mim,foi um prazer professora hebe ,viviane 

e colegas de curso nos vemos no encontro presencial.boa noite e tudo de bom   

  2/9/2011 19:51:43 PAULA NASCIMENTO Ok! Parece que deu certo   

  2/9/2011 19:51:53 CLÉBIA FERREIRA boa noite, jane JANE ALMEIDA 

  2/9/2011 19:51:57 maria SERÁ que estou dizendo alguma bobagem ,hein.Onde está 

Ila minha colega,Cristina,Bel,estão aí?   

  2/9/2011 19:51:57 Erica Gadelha Tchau Jane!   

  2/9/2011 19:52:30 JANE ALMEIDA boa noite, felicidades pra vc  VIVIANE 

OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:52:33 maria tchau Jane te cuida   
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  2/9/2011 19:52:47 VIVIANE OLIVEIRA Não é fácil. Exige que a gente planeje 

com cautela a aula. Exige que a gente pense em argumentos para mostrar aos alunos a 

importância em conhecer e compreender a norma padrão. É um verdadeiro jogo de conquista. E 

deve-se ter muito cuidado para não ser preconcetuoso em algum momento da explicação.

 PAULA NASCIMENTO 

  2/9/2011 19:52:53 CRISTINA Estamos aki Maria maria 

  2/9/2011 19:52:56 PAULA NASCIMENTO e temos sempre que intercalar com 

exemplos da realidade VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:53:08 VIVIANE OLIVEIRA boa noite, Jane. JANE 

ALMEIDA 

  2/9/2011 19:53:23 MARCELA Gente paralisou tudo...   

  2/9/2011 19:53:29 VIVIANE OLIVEIRA Não Maria, querida! maria 

  2/9/2011 19:53:31 JANE ALMEIDA saiu da sala...   

  2/9/2011 19:53:31 JANE ALMEIDA saiu da sala...   

  2/9/2011 19:53:32 PAULA NASCIMENTO é mesmo preciso ter cuidao 

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:53:43 CLÉBIA FERREIRA imagino que com crianças deve ser ainda 

mais difícil JANE ALMEIDA 

  2/9/2011 19:54:11 CRISTINA Professora, isso é dififil, não é? VIVIANE 

OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:54:27 PAULA NASCIMENTO acho que não pois eles ainda estão no 

inicio CLÉBIA FERREIRA 

  2/9/2011 19:54:28 VIVIANE OLIVEIRA É Clébia, por que a forma como 

devemos nos comunicar deve se adequar à faixa etária. CLÉBIA FERREIRA 

  2/9/2011 19:54:41 VIVIANE OLIVEIRA bastante. CRISTINA 

  2/9/2011 19:55:06 PAULA NASCIMENTO assim fica melhor ir abordando aos 

poucos, com muito jeito para não ser mal interpretado CLÉBIA FERREIRA 

  2/9/2011 19:55:12 VIVIANE OLIVEIRA Antes de tentar conscientizar nossos 

alunos, nós primeiro temos que nos conscientizar de nosso papel. CRISTINA 

  2/9/2011 19:55:24 VIVIANE OLIVEIRA Isso, Paula. PAULA 

NASCIMENTO 

  2/9/2011 19:55:48 CLÉBIA FERREIRA Só mesmo muito jogo de cintura, como vc 

falou, muito empenho, muita dedicação e vontade de fazer a diferença VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:55:49 VIVIANE OLIVEIRA Bem, meninas, eu gostaria de finalizar 

esse primeiro chat.   

  2/9/2011 19:55:53 MARCELA saiu da sala...   

  2/9/2011 19:55:53 maria Uma aula dinâmica e rica que interesse aos alunos.Não é 

impossível.Sou fã de coisas novas e dinâmicas.Muitos alunos acham que as aulas são muito 

chatas e em algumas, eles só querem dormir.Estou exagerando?   

  2/9/2011 19:55:56 MARCELA entrou na sala...   

  2/9/2011 19:56:00 CRISTINA em quais níveis escolares fica mais difícil?

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:56:11 PAULA NASCIMENTO as crianças são mais fáceis de 

compreender   

  2/9/2011 19:56:25 PAULA NASCIMENTO pois estão na fase das descobertas e 

desenvolvimento   

  2/9/2011 19:56:45 maria Oi Marcela tudo bem?   
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  2/9/2011 19:56:55 VIVIANE OLIVEIRA às 22 vou voltar. Alguém tem dúvida 

sobre o portfolio?   

  2/9/2011 19:57:08 PAULA NASCIMENTO com os adolescentes é bem mais 

complicado   

  2/9/2011 19:57:15 RICARDO BARBOSA entrou na sala...   

  2/9/2011 19:57:15 VIVIANE OLIVEIRA para que a gente possa finalizar essa 

discusão   

  2/9/2011 19:57:25 PAULA NASCIMENTO eles já vêm com opinião formada   

  2/9/2011 19:57:27 MARCELA Acabei de entrar novamente, mas como vai ter que 

terminar, tá tudo bem, boa noite a todos   

  2/9/2011 19:57:49 maria Diga como queres o portifólio    

  2/9/2011 19:58:16 MARCELA A prova vai ser pesquisada?  VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:58:17 PAULA NASCIMENTO Viviane, enviei o portfólio, mas não 

sei se entendi bem a proposta VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:58:37 CLÉBIA FERREIRA boa noite, marcela MARCELA 

  2/9/2011 19:58:46 VIVIANE OLIVEIRA Finaliza hoje , não é ,?   

  2/9/2011 19:59:02 RICARDO BARBOSA BOA NOITE    

  2/9/2011 19:59:02 VIVIANE OLIVEIRA Bem, vocês devem ler primeiramente 

o artigo indicado.   

  2/9/2011 19:59:05 MARCELA Boa noite Clébia CLÉBIA FERREIRA 

  2/9/2011 19:59:06 PAULA NASCIMENTO isso mesmmo VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 19:59:07 maria Maria pede que viviane responda   

  2/9/2011 19:59:09 Erica Gadelha Sim professora!   

  2/9/2011 19:59:34 MARCELA Boa noite Ricardo RICARDO BARBOSA 

  2/9/2011 20:00:10 maria Boa noite facilitadora e obrigada   

  2/9/2011 20:00:39 VIVIANE OLIVEIRA Vocês vão fazer um resumo na forma 

de tópicos sobre o artigo. Não esquecendo que devem fazer um resumo, mas que não deve perder 

as informações princiapais, o conteúdo do artigo. Porque o seu resumo será lido por uma pessoa 

que não leu o texto originl e ao ler seu resumo compreenda perfeitamente a ideia do artigo. É 

isso.   

  2/9/2011 20:00:46 RICARDO BARBOSA PROFESSORA AINDA ESTOU 

TERMINANDO O TRABALHO POR ISSO NÃO TIVE TEMPO DE PARTICIPAR DO CHAT

   

  2/9/2011 20:01:15 MARCELA Todos vocês estão preparados para a prova?   

  2/9/2011 20:01:29 maria saiu da sala...   

  2/9/2011 20:01:30 maria saiu da sala...   

  2/9/2011 20:01:33 VIVIANE OLIVEIRA Vocês vão tirar de letra.

 MARCELA 

  2/9/2011 20:01:36 PAULA NASCIMENTO Ok! VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 20:01:52 PAULA NASCIMENTO assim espero VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 20:02:01 VIVIANE OLIVEIRA Vou indo, então. abraços e quem 

quiser, estarei no chat das 22. MARCELA 

  2/9/2011 20:02:04 VIVIANE OLIVEIRA abraços. MARCELA 

  2/9/2011 20:02:09 VIVIANE OLIVEIRA saiu da sala...   

  2/9/2011 20:02:09 VIVIANE OLIVEIRA saiu da sala...   

  2/9/2011 20:02:23 Erica Gadelha Abraços professora!   
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  2/9/2011 20:02:26 PAULA NASCIMENTO Boa noite à todos VIVIANE 

OLIVEIRA 

  2/9/2011 20:02:26 MARCELA A BRAÇOS   

  2/9/2011 20:02:34 CRISTINA Boa noite amigos! Vamos indo também!   

  2/9/2011 20:02:49 CLÉBIA FERREIRA boa noite   

  2/9/2011 20:02:51 CRISTINA saiu da sala...   

  2/9/2011 20:02:53 CRISTINA saiu da sala...   

  2/9/2011 20:02:57 MARCELA Até quinta feira   

  2/9/2011 20:03:06 CLÉBIA FERREIRA saiu da sala...   

  2/9/2011 20:03:06 CLÉBIA FERREIRA saiu da sala...   

  2/9/2011 20:03:13 Erica Gadelha Saindo amigos!   

  2/9/2011 20:03:23 Erica Gadelha Até mais!   

  2/9/2011 20:03:37 MARCELA Até mais Erica Gadelha 

  2/9/2011 20:03:42 MARCELA saiu da sala...   

  2/9/2011 20:03:43 MARCELA saiu da sala...   

  2/9/2011 20:03:48 RICARDO BARBOSA saiu da sala...   

  2/9/2011 20:04:35 Erica Gadelha saiu da sala...   

  2/9/2011 20:24:32 Solange Rocha entrou na sala...   

  2/9/2011 20:26:04 Solange Rocha saiu da sala...   

  2/9/2011 21:04:23 Solange Rocha entrou na sala...   

  2/9/2011 21:12:57 Débora Duarte entrou na sala...   

  2/9/2011 21:14:25 Débora Duarte saiu da sala...   

  2/9/2011 21:14:26 Débora Duarte saiu da sala...   

  2/9/2011 21:16:40 Solange Rocha Roberta? Estás aí? PAULA 

NASCIMENTO 

  2/9/2011 21:17:07 Débora Duarte entrou na sala...   

  2/9/2011 21:22:35 Débora Duarte oi   

  2/9/2011 21:23:54 Débora Duarte saiu da sala...   

  2/9/2011 21:23:55 Débora Duarte saiu da sala...   

  2/9/2011 21:23:59 Débora Duarte saiu da sala...   

  2/9/2011 21:38:55 Solange Rocha entrou na sala...   

  2/9/2011 21:42:32 Solange Rocha entrou na sala...   

  2/9/2011 21:42:59 Débora Duarte entrou na sala...   

  2/9/2011 21:44:16 Débora Duarte não consigo participar do chat   

  2/9/2011 21:45:21 Débora Duarte saiu da sala...   

  2/9/2011 21:45:21 Débora Duarte saiu da sala...   

  2/9/2011 21:49:17 Solange Rocha entrou na sala...   

  2/9/2011 21:53:37 Solange Rocha entrou na sala...   

  2/9/2011 21:57:19 Solange Rocha entrou na sala...   

  2/9/2011 21:57:19 Solange Rocha saiu da sala...   

  2/9/2011 21:58:11 Solange Rocha entrou na sala...   

  2/9/2011 21:59:08 Solange Rocha Olá! Há alguém aí?   

   

 

 

2/9/2011 21:59:12 LIVIA LIMA entrou na sala...   

  2/9/2011 21:59:29 LIVIA LIMA Boa noite!   
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  2/9/2011 21:59:45 LIVIA LIMA Tá ruim a conexão aqui   

  2/9/2011 21:59:52 Solange Rocha Boa noite! LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:00:32 Solange Rocha Aqui também tá muito ruim... LIVIA 

LIMA 

  2/9/2011 22:03:34 LIVIA LIMA tá demorando para abrir as páginas da net   

  2/9/2011 22:04:09 Solange Rocha entrou na sala...   

  2/9/2011 22:04:27 LIVIA LIMA Vamos aguardar a professora?   

  2/9/2011 22:04:45 LIVIA LIMA Mais alguém na sala?   

  2/9/2011 22:05:43 Solange Rocha Acho que só tem nós duas LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:06:26 LIVIA LIMA Então vamos começar? O que vc acha? Aguardamos 

mais 10 min.?   

  2/9/2011 22:06:50 Solange Rocha Vamos aguardar 10 min LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:07:14 LIVIA LIMA ok   

  2/9/2011 22:07:17 Solange Rocha Conseguiu ver os vídeos? LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:07:57 LIVIA LIMA Abri duas vezes no trabalho, mas não consegui 

porque o áudio não funcionou beem   

  2/9/2011 22:08:10 LIVIA LIMA Estou tentando agora   

  2/9/2011 22:08:45 VIVIANE OLIVEIRA entrou na sala...   

  2/9/2011 22:08:48 Solange Rocha Não consegui... A net aqui é muito lenta

 LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:09:08 VIVIANE OLIVEIRA Boa noite!   

  2/9/2011 22:09:23 Solange Rocha Boa noite! VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:10:31 LIVIA LIMA Boa noite, Viviane!   

  2/9/2011 22:10:39 VIVIANE OLIVEIRA Bem, meninas, a proposta do chat é a 

seguinte: Discuta com seus colegas e com seu professor/tutor sobre o ensino da diversidade 

linguística na escola   

  2/9/2011 22:10:47 LIVIA LIMA O chat anterior foi bom?   

  2/9/2011 22:10:56 VIVIANE OLIVEIRA Foi muito bom! LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:11:19 VIVIANE OLIVEIRA Para a discussão seria interessante que 

tivessem visto os vídeos.   

  2/9/2011 22:12:13 VIVIANE OLIVEIRA O primeiro vídeo é uma entrevista 

com o professor Fiorin e o segundo vídeo uma entrevista com o professor Castilho.   

  2/9/2011 22:12:19 Solange Rocha Não consegui ver os vídeos, estou tentando

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:13:14 LIVIA LIMA Também estou tentando   

  2/9/2011 22:13:22 VIVIANE OLIVEIRA Mas ambas as entrevistas são sobre o 

mesmo assunto: falar sobre o polêmico livro didático "Por uma vida melhor", livro destinados aos 

jovens e adultos.   

  2/9/2011 22:13:54 Erica Gadelha entrou na sala...   

  2/9/2011 22:14:07 VIVIANE OLIVEIRA Independente do vídeos, como vocês 

vee, o ensino da diversidade linguística na escola?   

  2/9/2011 22:14:48 VIVIANE OLIVEIRA Digam suas opiniões com base na 

experiência de vocês e leituras realizadas na disciplina.   

  2/9/2011 22:16:09 LIVIA LIMA Bem, sobre o assunto acho que vale colocar algumas 

observações do que já temos visto   
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  2/9/2011 22:17:10 Solange Rocha Acho que a escola tem que mostrar ao aluno a 

importância de saber usar a linguagem de acordo com a situação social, respeitando as 

diversidades VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:17:18 VIVIANE OLIVEIRA Pois compartilhe conosco, Lívia. Logo 

mais reproduzirei aqui as opiniões dos professores entrevistados. LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:17:44 LIVIA LIMA Ainda é muito forte o ensino da norma padrão, mas 

isso tem mudado, a meu ver, aos poucos   

  2/9/2011 22:17:54 VIVIANE OLIVEIRA Muito bem, Solange. Solange Rocha 

  2/9/2011 22:18:18 LIVIA LIMA De um tempo para cá, no entanto, a polêmica tem 

sido levantada e isso é bom   

  2/9/2011 22:18:41 VIVIANE OLIVEIRA Lívia, e você não acha importante o 

ensino da norma culta? LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:20:29 LIVIA LIMA porque na verdade esse padrão é importante, sim. É 

bom que o aluno saiba utilizá-lo, porém o conceito de correção linguística é muito fechado ainda 

no ensino de língua portuguesa   

  2/9/2011 22:20:52 LIVIA LIMA se a proposta é ensino da língua, ela deve ser 

estudada como realmente é   

  2/9/2011 22:21:07 LIVIA LIMA a língua não é só a gramática normativa   

  2/9/2011 22:21:29 LIVIA LIMA a língua é construída no uso dos falantes   

  2/9/2011 22:21:33 HEBE CARVALHO entrou na sala...   

  2/9/2011 22:21:56 VIVIANE OLIVEIRA Sobre isso, Lívia, o professor Fiorin 

explica a diferença entre um linguista e um professor de gramática. LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:22:01 HEBE CARVALHO Boa noite! Posso acompanhar o chat de 

vocês?   

  2/9/2011 22:22:21 LIVIA LIMA Hebe, seja bem vinda!   

  2/9/2011 22:22:21 VIVIANE OLIVEIRA Oi Hebe. Boa noite! Pode sim!

 HEBE CARVALHO 

  2/9/2011 22:22:58 LIVIA LIMA Estou vendo a entrevista do prof. Castilho   

  2/9/2011 22:23:24 VIVIANE OLIVEIRA Como você estava dizendo, Lívia, a 

língua não é só gramática normativa mesmo!!! LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:23:31 Solange Rocha Acho importante o ensino da norma culta, 

porém é importante levar em conta que a língua é variável, então não podemos considerar 

"erradas" essas variedades. VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:23:39 Erica Gadelha Professora participei do chat passado!mas posso dar 

minha opinião?Eu acho que o ensino da norma culta é importante também,pois haverá locais em 

que predomina a norma culta e temos que adequar a ele,utilizando a norma culta.Caso 

contrário,sofreremos preconceitos linguísticos. VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:23:53 VIVIANE OLIVEIRA Claro, querida! Erica Gadelha 

  2/9/2011 22:24:49 VIVIANE OLIVEIRA É verdade, Érica. E podemos perder 

oportunidades em função de um uso inadequado da língua. Erica Gadelha 

  2/9/2011 22:24:58 Solange Rocha Boa noite! HEBE CARVALHO 

  2/9/2011 22:25:11 LIVIA LIMA A questão do preconceito linguístico é delicada   

  2/9/2011 22:26:38 VIVIANE OLIVEIRA Sollange, muito bem! O ensino da 

norma culta é muito importante, mas como muito bem se expressa o professor Fiorin, o professor 

na sala de aula deve saber como tratar essa norma culta. Solange Rocha 

  2/9/2011 22:27:01 LIVIA LIMA A gramática é importante, a norma padrão tem seu 

lugar e importância   
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  2/9/2011 22:27:03 Erica Gadelha Com certeza!Por exemplo,se estivermos numa 

entrevista de trabalho em que exige-se falar na norma culta e não a utilizarmos,iremos perder a 

oportunidade por causa do uso inadequado da língua! VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:27:33 VIVIANE OLIVEIRA Fiorin explica que o professor deve ter 

muito cuidado em não ridicularizar a língua , a variedade linguística, levada pelo aluno para a 

sala de aula. Solange Rocha 

  2/9/2011 22:27:57 VIVIANE OLIVEIRA Isso, Erica. Esse é apenas um 

exemplo. Erica Gadelha 

  2/9/2011 22:29:00 LIVIA LIMA Acho interessante uma frase que vi (não lembro 

onde, sobre que é tão inadequado falar erudito com o namorado, quanto é falar uma variedade 

com muitas gírias na apresentação de uma tese, por exemplo.   

  2/9/2011 22:29:38 VIVIANE OLIVEIRA E aí Fiorin diz que o professor deve 

fazer o aluno primeiramente eprceber, compreender sua variedade, ter consciência de sua língua, 

para só depois esse professor mostrar, apresentar, explicar a norma culta. Inclusive a importância 

em aprendê-la.   

  2/9/2011 22:29:49 Erica Gadelha Por isso,temos que saber nos adequar a situações 

diversas. VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:29:50 LIVIA LIMA Não é que será ensinada a forma popular dando a ela 

o lugar que a norma padrão tem hoje   

  2/9/2011 22:30:02 VIVIANE OLIVEIRA Muito bom exemplo, Lívia. LIVIA 

LIMA 

  2/9/2011 22:30:34 LIVIA LIMA Senão estaríamos trocando "seis por meia dúzia"   

  2/9/2011 22:31:02 Solange Rocha Fiorin afirma que é preciso partir da 

linguagem utilizada pelo aluno para se chegar à norma culta da língua.   

  2/9/2011 22:31:18 VIVIANE OLIVEIRA Não, Lívia, é partir da fala popular 

para a norma culta. LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:31:36 VIVIANE OLIVEIRA Isso, Solange. Solange Rocha 

  2/9/2011 22:32:17 LIVIA LIMA Não se quer chegar a uma concepção de certo e 

errado. Quando trabalhamos contra o preconceito linguístico, estamos na verdade 

contextualizando a língua como existe na prática   

  2/9/2011 22:32:31 LIVIA LIMA com a norma culta   

  2/9/2011 22:32:45 Erica Gadelha Deve-se fazer com que o aluno reflita sobre as 

diversas formas de expressar uma mesma ideia. LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:33:16 VIVIANE OLIVEIRA Achei também muito interessante 

quando Fiorin mostra que a Literatura incorpora todas as variedades da língua. Portanto, a 

Literatura tem a liberdade com o uso da língua, o que é bem diferente de um discurso acadêmico. 

Não é?   

  2/9/2011 22:34:19 Erica Gadelha É verdade professora! VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:35:02 VIVIANE OLIVEIRA Isso, Lívia. E aó vem o que distingue 

um gramático de um linguista. Um gramático está muito preocupado em dizer o que é certo ou 

errado. Aquela questão memso da prescrição. Enquanto que o linguista, que é um cientista, 

procura explicar os fenômenos linguísticos. O linguista não fala em certo ou errado. LIVIA 

LIMA 

  2/9/2011 22:35:27 LIVIA LIMA Vejo inclusive uma importância psicológica nessa 

abordagem que o livro polêmico sugere: alunos dessas classes EJA são estigmatizados, excluídos
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  2/9/2011 22:36:31 Erica Gadelha Os linguistas tentam entender o “porquê” de 

determinados fenômenos linguísticos e “como”estes acontecem,valorizando assim,qualquer 

forma linguística. VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:36:33 LIVIA LIMA A Literatura tem essa propriedade, essa liberdade que 

ajuda inclusive a registrar as variedades linguísticas de uma época, de um lugar   

  2/9/2011 22:36:49 VIVIANE OLIVEIRA Sabe, Lívia, tanto Castilho quanto 

Fiorin deixam claro que as pessoas que têm criticado esse livro didático certamente não devem 

ter lido o material. LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:37:05 VIVIANE OLIVEIRA Isso, Lívia. LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:37:12 LIVIA LIMA Preconceito literal!   

  2/9/2011 22:38:16 LIVIA LIMA Tanto é preconceito que não consideram o teor 

linguístico, científico, não é, Viviane?   

  2/9/2011 22:38:29 VIVIANE OLIVEIRA Exato, Erica. A variedade popular está 

submetida a regras como a norma culta. A variedade popular não é um caos como muitos dizem!

 Erica Gadelha 

  2/9/2011 22:39:36 VIVIANE OLIVEIRA Lívia, é isso mesmo. Há quem até 

tenha preconceito com os linguistas.  LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:40:16 Erica Gadelha Essas variedades enriquecem mais e mais a nossa 

língua! VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:40:31 VIVIANE OLIVEIRA O linguista é um cientista, que tenta 

descrever, explicar os fenômenos que observa. LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:40:39 LIVIA LIMA É verdade, uma tia minha passou por preconceitos, 

como aluna de linguística, dos próprios colegas de trabalho   

  2/9/2011 22:40:52 Solange Rocha Há pessoas que acham que os linguistas 

defendem o "falar errado". Erica Gadelha 

  2/9/2011 22:41:09 VIVIANE OLIVEIRA É verdade, Erica. Na verdade o 

preconceito é em relaçao a quem fala. Erica Gadelha 

  2/9/2011 22:41:43 LIVIA LIMA No entanto sua visão é de que não dá para fechar os 

olhos à realidade.   

  2/9/2011 22:41:45 VIVIANE OLIVEIRA Pois é Solange, mas nós sabemos que 

não. Solange Rocha 

  2/9/2011 22:41:57 VIVIANE OLIVEIRA Isso, Lívia. LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:43:13 VIVIANE OLIVEIRA meninas, toda essa polêmica 

aconteceu, se o próprio PCN sugere que se parta da variedade do aluno para em seguida passar 

para a norma culta.   

  2/9/2011 22:43:42 LIVIA LIMA Confesso, Viviane, que é realmente muito difícil para 

quem não é da área enxergar dessa forma: que o certo e o errado são conceitos obsoletos, 

insuficientes a uma análise científica, linguística   

  2/9/2011 22:43:49 VIVIANE OLIVEIRA Falar bem é fazer a adequação.   

  2/9/2011 22:44:18 Erica Gadelha Professora achei interessante naquele artigo de Dinah 

Callou que tem um parágrafo que ressalta uma afirmação.A frimação é esta: cada modo é correto 

se está de acordo com o sistema usual da comunidade e o momento expressivo de seu uso.

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:44:49 VIVIANE OLIVEIRA Isso Erica, muiot bom exemplo.

 Erica Gadelha 

  2/9/2011 22:45:46 VIVIANE OLIVEIRA Mas meninas, você acham que nossas 

escolas estão trabalhando a diversidade linguística? Erica Gadelha 
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  2/9/2011 22:45:48 LIVIA LIMA Bom mesmo, Érica.   

  2/9/2011 22:45:49 Erica Gadelha É de Rona (1967. VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:46:35 LIVIA LIMA A questão do plural indicada no início da aula 5 é 

bem comum   

  2/9/2011 22:47:40 VIVIANE OLIVEIRA Achei interessante um trecho da obra 

A língua de Eulália, que até apresentei para vocês e lemos uns trechos, que diz que "Não existe 

uma única variedade não-padrão, existem muitas, e dizer quantas é até impossível.    

  2/9/2011 22:47:51 Erica Gadelha Não professora...Alguns devem até até ressaltar algo 

sobre diversidade linguística,mas o assunto não é aprofundado! VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:48:21 HEBE CARVALHO Boa noite a todos, vou indo.   

  2/9/2011 22:48:25 HEBE CARVALHO saiu da sala...   

  2/9/2011 22:48:26 HEBE CARVALHO saiu da sala...   

  2/9/2011 22:48:28 VIVIANE OLIVEIRA Pois é Erica, segundo algumas leituras 

que tenho feito ,é isso mesmo que você fala. Erica Gadelha 

  2/9/2011 22:48:36 Erica Gadelha Boa noite! VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:48:40 LIVIA LIMA o prof. Castilho fala sobre a marcação do plural no 

francês, que é no artigo. Faz-se muito isso no cotidiano em português: "as casa..."   

  2/9/2011 22:49:22 VIVIANE OLIVEIRA Isso, tanto no francês quanto no 

português. LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:50:17 Erica Gadelha O substantivo não sofre flexão..apenas o artigo!

 LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:50:29 VIVIANE OLIVEIRA não há essa concordância nominal 

como no portugu^s. LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:51:21 LIVIA LIMA Isso, mas apesar de não estar no "padrão", a 

mensagem é entendida, demonstrando que existe realmente uma norma também nas diversas 

variedades   

  2/9/2011 22:51:38 VIVIANE OLIVEIRA Exato, Lívia. LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:51:42 LIVIA LIMA no português   

  2/9/2011 22:52:19 LIVIA LIMA É importtante percebermos o lugar que tem cada 

variedade. Não podemos desprestigiar a norma padrão   

  2/9/2011 22:52:44 LIVIA LIMA mas compreender que ela não é única   

  2/9/2011 22:52:52 Erica Gadelha Nenhuma variação deve ser menosprezada! LIVIA 

LIMA 

  2/9/2011 22:53:25 LIVIA LIMA E trabalhar partindo da realidade do aluno é ideal, do 

ponto de vista didático também   

  2/9/2011 22:54:08 VIVIANE OLIVEIRA perfeito. LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:54:28 VIVIANE OLIVEIRA Bem, meninas, sugiro que a gente 

finalize o chat agora. LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:54:39 VIVIANE OLIVEIRA ops, é para todas.   

  2/9/2011 22:54:51 VIVIANE OLIVEIRA Há algo a mais que gostariam de 

compartilhar?   

  2/9/2011 22:54:59 Erica Gadelha Ok!Foi bem interessante Viviane. VIVIANE 

OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:55:20 LIVIA LIMA Se o aluno já é vítima de exclusão por sua variedade 

linguística, como se sentirá se tudo o que ele viveu é errado?   

  2/9/2011 22:55:34 Solange Rocha Ok VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:55:41 VIVIANE OLIVEIRA Péssimo, não é Lívia. LIVIA LIMA 
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  2/9/2011 22:55:46 LIVIA LIMA Muito bom o chat, Viviane.   

  2/9/2011 22:55:53 VIVIANE OLIVEIRA Boa noite Erica.  Erica Gadelha 

  2/9/2011 22:56:01 Erica Gadelha Errado não! LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:56:10 VIVIANE OLIVEIRA Obrigada, meninas.   

  2/9/2011 22:56:17 LIVIA LIMA Tive alunos num distrito, de um EJA    

  2/9/2011 22:56:37 Erica Gadelha Boa noite professora!Bom fim de semana.

 VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:56:45 VIVIANE OLIVEIRA vou deixá-las a vontade, caso queiram 

ficar, mas vou saindo.   

  2/9/2011 22:56:51 Solange Rocha Boa noite! VIVIANE OLIVEIRA 

  2/9/2011 22:56:51 VIVIANE OLIVEIRA Boa noite!   

  2/9/2011 22:56:54 LIVIA LIMA que não conseguiam aprender porque aquilo era 

totalmente fora da realidade deles   

  2/9/2011 22:57:01 VIVIANE OLIVEIRA Obrigada!   

  2/9/2011 22:57:07 VIVIANE OLIVEIRA saiu da sala...   

  2/9/2011 22:57:07 VIVIANE OLIVEIRA saiu da sala...   

  2/9/2011 22:57:09 LIVIA LIMA deve haver uma sennsibilidae do professorr   

  2/9/2011 22:57:31 LIVIA LIMA Boa noite a todas. Bom final de semana, fiquem com 

Deus!   

  2/9/2011 22:57:46 Erica Gadelha O q vc axou do portfólio? LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:58:20 LIVIA LIMA saiu da sala...   

  2/9/2011 22:58:25 Erica Gadelha Boa noite!Fica com Deus...Desejo-lhe o mesmo!

 LIVIA LIMA 

  2/9/2011 22:58:54 Erica Gadelha Boa noite!Fica com Deus.. Solange Rocha 

  2/9/2011 22:59:05 Erica Gadelha Bom fim de semana! Solange Rocha 

  2/9/2011 22:59:13 Solange Rocha Boa noite! Bom fim de semana! Erica 

Gadelha 

  2/9/2011 22:59:26 Solange Rocha saiu da sala...   

  2/9/2011 22:59:29 Erica Gadelha Obrigada! Solange Rocha 

  2/9/2011 22:59:33 Erica Gadelha saiu da sala... 

 

 

 

ANEXO 2 

(C1STFT) 

 

1/9/2011 18:50:39 RUMMENIG SILVA entrou na sala...   

  1/9/2011 18:56:43 FABIO TORRES entrou na sala...   

  1/9/2011 18:57:09 RUMMENIG SILVA Boa noite FABIO TORRES 

  1/9/2011 18:57:11 JOÃO DE DEUS entrou na sala...   

  1/9/2011 18:57:36 FABIO TORRES Boa noite. RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 18:57:46 JOÃO DE DEUS Boa noite a todos.   

  1/9/2011 18:57:55 Jorge entrou na sala...   

  1/9/2011 18:58:02 RUMMENIG SILVA Fiquei preocupado, pensei que tinha perdido o 

horário quando observei que era o primeiro.    

  1/9/2011 18:58:07 Jorge Boa noite a todos   

  1/9/2011 18:58:29 RUMMENIG SILVA Diz aí, beleza?? Jorge 
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  1/9/2011 18:59:12 FABIO TORRES Vamos esperar alguns minutos para que os 

outros alunos consigam se conectar.   

  1/9/2011 18:59:14 Jorge sim   

  1/9/2011 19:00:33 RUMMENIG SILVA Estou usando a net do celular, qualquer 

problema espero que tenham um pouco de paciência com minha postagens.   

  1/9/2011 19:00:33 MAZÉ COSTA entrou na sala...   

  1/9/2011 19:00:50 rebeka entrou na sala...   

  1/9/2011 19:01:07 RUMMENIG SILVA Boa noite, Mazé!!! MAZÉ COSTA 

  1/9/2011 19:01:24 RUMMENIG SILVA Tudo bem, Rebeka? rebeka 

  1/9/2011 19:01:43 rebeka tudo. boa noite!   

  1/9/2011 19:01:54 FABIO TORRES vocês viram o capítulo do livro "Por uma vida 

melhor"?   

  1/9/2011 19:02:04 Jorge sim   

  1/9/2011 19:02:10 FABIO TORRES eu postei na pasta Portfólio do Professor.   

  1/9/2011 19:02:12 JOÃO DE DEUS A polêmica está girando em torno sobre a 

linguagem oral não precisar respeitar os padrões da norma culta.    

  1/9/2011 19:02:16 rebeka ver eu até vi. mas não li todo não.   

  1/9/2011 19:02:19 Jorge até fiz um coentario sobre el   

  1/9/2011 19:02:22 MAZÉ COSTA Oi pessoal...   

  1/9/2011 19:02:24 RUMMENIG SILVA ok!!! FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:02:39 Jorge comentario   

  1/9/2011 19:02:50 FABIO TORRES vamos começar?   

  1/9/2011 19:03:06 Jorge sim   

  1/9/2011 19:03:23 rebeka sim.   

  1/9/2011 19:04:09 MAZÉ COSTA sim   

  1/9/2011 19:04:33 JOÃO DE DEUS Eu assistí aos vídeos, mas também recebí o 

material do professor, mas ainda vou ler.   

  1/9/2011 19:04:40 FABIO TORRES Os vídeos dos professores Fiorin e Ataliba 

tratam do livro didático Por Uma Vida Melhor. A questão polêmica se dá em torno do tratamento 

dado ao ensino de Língua Portuguesa abordado no livro.   

  1/9/2011 19:05:49 FABIO TORRES O livro trata de variação linguística e foi 

acusado pela crítica de ensinar "português errado" para os alunos. O que vocês acham dessa 

crítica?   

  1/9/2011 19:06:01 RUMMENIG SILVA Como diz o professor Fiorin, nenhum 

linguistica disse que não se precisa ensinar a norma padrão, o problema foi a má interpretação   

  1/9/2011 19:06:11 rebeka Vou começar dizendo o que o prof. Ataliba disse: quem 

critica o livro é porque não leu.   

  1/9/2011 19:06:29 JOÃO DE DEUS Realmente,o livro está fazendo aquilo que 

deveria ser feito.   

  1/9/2011 19:06:37 Jorge Acho que as pessoas ainda não estão preparadas para esse 

debate, a prova disso foi a interpretação errônia que a mídia fez   

  1/9/2011 19:07:10 rebeka O que a autora do livro queria era demonstrar que há 

variações na língua e que elas devem ser respeitadas.   

  1/9/2011 19:07:22 analia entrou na sala...   

  1/9/2011 19:07:25 RUMMENIG SILVA O livro precisa ser analisado por quem 

conhece do assunto e não por jornalista ou outras parcelas da sociedade   
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  1/9/2011 19:07:44 FABIO TORRES veja-se que a mídia que teceu críticas não é 

especializada no assunto. Jorge 

  1/9/2011 19:07:45 Jorge a maior crítica foi feita pelo Jornalismo do Bom dia Brasil   

  1/9/2011 19:08:19 MAZÉ COSTA Concordo com o Fiorim, eles fizeram uma 

interpretação errada e em cima disso um carnaval(carnaval é por minha conta)   

  1/9/2011 19:08:20 RUMMENIG SILVA não há questionamentos que os professores 

não tenham respondido nos vídeos   

  1/9/2011 19:08:27 Jorge O bom dia Basil chamou um professor de português   

  1/9/2011 19:08:50 JOÃO DE DEUS O erro é de interpretação e está vinculado a 

uma esfera de circulação.   

  1/9/2011 19:09:14 rebeka Fazer o aluno tomar conhecimento da língua que partindo da 

linguagem falada para a norma culta. Absolutamente louvável.   

  1/9/2011 19:09:17 FABIO TORRES Vejam a afirmação de Fiorim: "... é muito 

mais interessante dar ao aluno uma compreensão da língua que ele fala e a partir daí começar a 

ensinar norma culta" Vocês concordam com essa afirmação?   

  1/9/2011 19:09:21 RUMMENIG SILVA Chamaram um professor de português por 

que talvez não soubessem nem o que é um linguista. Jorge 

  1/9/2011 19:09:31 Jorge é um assunto novo sobre a preconceito linguistico e precisa 

ser socializado mais, antes de lançar nos livros FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:09:41 rebeka acabei de falar isso professor.   

  1/9/2011 19:09:57 rebeka E concordo plenamente.   

  1/9/2011 19:10:40 rebeka Fala-se tanto da luta contra o preconceito e querem manter o 

preconceito linguístico.   

  1/9/2011 19:10:42 FABIO TORRES Então Jorge, você não concorda com a 

abordagem do livro? Nem com a afirmação de Fiorin? Jorge 

  1/9/2011 19:10:59 SUELLEN MONTEIRO entrou na sala...   

  1/9/2011 19:11:01 MAZÉ COSTA Concordo porque assim o aluno assimila 

melhor as variações existentes no nosso país.   

  1/9/2011 19:11:04 RUMMENIG SILVA A ideia de que a norma culta é a correta, e a 

falta de conhecimento sobre o que é variação linguistica, ocasionaram a polêmica   

  1/9/2011 19:11:25 SUELLEN MONTEIRO Olá, boa noite!   

  1/9/2011 19:11:33 rebeka Olá, Suellen!   

  1/9/2011 19:12:00 Jorge não é que não concorde, mas muito conhecimento fica preso 

nas paredes da universidade e não é socializado para a grande massa FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:12:22 Jorge a universidade ainda é um castelo que poucos conseguem 

chegar FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:12:41 SUELLEN MONTEIRO saiu da sala...   

  1/9/2011 19:12:44 FABIO TORRES Creio que há um problema muito grande: os 

professores precisam ter conhecimento de variedade linguística    

  1/9/2011 19:13:26 rebeka É isso mesmo, professor.   

  1/9/2011 19:13:39 RUMMENIG SILVA Se colocassem o assunto variação linguistica 

na novela das 8, na rede globo, com certeza todos aprenderiam, mais como é debate de 

universidade, não há divulgação.   

  1/9/2011 19:13:59 rebeka Os mestres precisam reconhecer a variação linguística.   

  1/9/2011 19:14:18 MAZÉ COSTA As vezes mesmo tomando conhecimento 

ignoram   
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  1/9/2011 19:14:23 JOÃO DE DEUS O que não pode é a escola ridicularizar a 

língua e as variedades que o aluno traz e fala.   

  1/9/2011 19:14:26 FABIO TORRES O espanto causado aos jornalistas pode ser 

minimizado, já que não são especialistas, mas não se pode esperar a mesma postura por parte dos 

professores.   

  1/9/2011 19:14:47 RUMMENIG SILVA è um trabalho que precisa ser feito por todos 

nós, inclusive os professores de disciplina que não são da área.   

  1/9/2011 19:14:50 Jorge Não se pode mostra a importância de algo, se ainda muitas 

pessoas é leiga no assunto FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:15:08 MAZÉ COSTA As vezes mesmo tomando conhecimento 

ignoram   

  1/9/2011 19:15:43 Jorge tenho certeza que muitos de nós, se não fossemos estudante 

de letras e estiverssemos estudando sobre isso concordariamos com as críticas FABIO 

TORRES 

  1/9/2011 19:16:02 RUMMENIG SILVA O professor usar a a palavra "ridicularizar" 

várias vezes, Imaginem quantas vezes não vimos no Ensino Fundamental e Médio situações 

como essa    

  1/9/2011 19:16:10 FABIO TORRES O fato é que o livro trata de variação 

linguística, ele num é apenas descritivo. Dizer que existe mais de uma variedade e que cada uma 

têm um espaço de circulação específico é tratar de variação.   

  1/9/2011 19:16:23 rebeka Eu não consigo entender porque tanta demora em aceitar a 

variação linguística já que é tão óbvio.   

  1/9/2011 19:16:39 FABIO TORRES você se refere aos jornalistas ou aos 

professores? Jorge 

  1/9/2011 19:16:49 Jorge Todos FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:17:00 Jorge conhecimento deve ser socializado FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:17:28 RUMMENIG SILVA Sempre foi, só que pela elite. Jorge 

  1/9/2011 19:17:49 RUMMENIG SILVA Hoje é que as universidades tornam esses 

debate abertos. Jorge 

  1/9/2011 19:18:01 MAZÉ COSTA O conhecimento sobre variação ainda 

infelizmente é privilégio de poucos   

  1/9/2011 19:18:25 FABIO TORRES pior que isso. Há professores que acham isso 

bonito. É comum vermos nos cursinhos os professores dizerem: quem fala assim é burro, 

analfabeto, não sabe português... ou, ainda, provocar o riso dos outros alunos por causa da fala de 

outros. RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 19:18:30 Jorge acho que a frase que mais foi debatida é " eu posso falar os 

livro empretados..."  FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:18:52 Jorge a professora explca dependendo do contexto e alerta para o 

preconceito linguistico FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:19:27 analia Também , concordo Rummening,em que os educandos 

precisam estarem preparados, porque o preconceito linguístico é uma discriminação que vem de 

geração em geração.    

  1/9/2011 19:19:49 FABIO TORRES o fato é que se pode falar isso sim, Jorge, mas 

não se pode falar em quaisquer circunstâncias e situações Jorge 

  1/9/2011 19:20:07 HEBE CARVALHO entrou na sala...   

  1/9/2011 19:20:22 RUMMENIG SILVA Quem se formou em Letras há dez anos atrás, 

será que discutiu esse assunto? analia 
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  1/9/2011 19:20:32 HEBE CARVALHO Boa noite a todos! Acompanharei o chat de 

vocês.   

  1/9/2011 19:20:46 FABIO TORRES E o aluno fala isso e não precisa abandonar, 

ele precisar entender que não pode falar "os livro emprestado" em qualquer lugar e em qualquer 

situação. Jorge 

  1/9/2011 19:20:52 RUMMENIG SILVA Se discutiu, será que tentou ou está tentando 

fazer a diferença? analia 

  1/9/2011 19:21:03 rebeka De fato. Falar bem significa fazer bom uso da língua nas 

diversas situações que nos encontramos.   

  1/9/2011 19:21:08 FABIO TORRES Seja bem-vinda! HEBE CARVALHO 

  1/9/2011 19:21:15 Jorge eu sei disso Fábio porque estamos estudando, mas qualquer 

um de nós caso não estivessemos estudando acharia um erro grotesco da professora FABIO 

TORRES 

  1/9/2011 19:21:16 MAZÉ COSTA Seja bem vinda Hebe.   

  1/9/2011 19:21:16 JOÃO DE DEUS o que não pode é a escola ridicularizar a 

língua e as variedades que o aluno fala.    

  1/9/2011 19:21:24 rebeka Boa noite, professora!   

  1/9/2011 19:22:07 Jorge falar errado é quando o outro não entende o que falamos

 FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:22:29 JOÃO DE DEUS senão é ridicularizar a própria identidade do 

falante.   

  1/9/2011 19:22:30 FABIO TORRES o valor social das variedades linguísticas não 

tem nada de científico. É hístórico, sem dúvidas, mas não significa dizer que a norma culta é 

melhor que as outras variedades. JOÃO DE DEUS 

  1/9/2011 19:22:48 RUMMENIG SILVA Nós fomos ensinados que quem não domina a 

norma padrão não sabe a própria língua. Jorge 

  1/9/2011 19:22:54 MAZÉ COSTA Porque como o Fiorim falou faz com que o 

individuo perca sua identidade. JOÃO DE DEUS 

  1/9/2011 19:23:03 FABIO TORRES as variedades não cultas têm níveis de 

complexidade iguais aos de qualquer outra variedade.   

  1/9/2011 19:23:41 Jorge sabemos que essa variação linguista faz parte da riqueza do 

nosso povo FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:23:54 rebeka É verdade que mesmo as variações populares são submetidas 

a regras.   

  1/9/2011 19:24:01 Jorge mas é algo novo que precisa ser muito debatida e socializada

 FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:24:17 FABIO TORRES Isso mesmo, Jorge! É impossível que um 

falante nativo fale errado em sua própria língua, porque ele aprendeu essa língua de forma 

natural, assim como aprendeu a andar, a correr, a comer... etc Jorge 

  1/9/2011 19:24:31 JOÃO DE DEUS falar bem é ter uma língua adequada para 

cada situação.   

  1/9/2011 19:24:40 RUMMENIG SILVA Conheço muitos professores que não veem 

riqueza em não dominar a própria lingua. rsrsrsrsrs Jorge 

  1/9/2011 19:25:29 rebeka Mas não há quem DOMINE a própria língua! Vocês não 

acham?   

  1/9/2011 19:25:41 JOÃO DE DEUS não podemos ridicularizar nenhuma das 

variedades.   
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  1/9/2011 19:26:01 rebeka É verdade João!   

  1/9/2011 19:26:19 Jorge é muito comum ser veiculado na mídia que o brasileiro não 

sabe falr português FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:26:45 RUMMENIG SILVA A sociedade acha que todos os alunos de 

letras, precisam. rebeka 

  1/9/2011 19:27:01 FABIO TORRES As discussões sobre variação línguística não é 

nova. Ela não chega a escola por causa de atitudes como essas a que estamos presenciando. É a 

primeira vez que se trata de variação linguística na escola, sem medo, sem disfarces. Mesmo 

assim, a mídia reprova.    

  1/9/2011 19:27:08 Jorge tupo por causa das variações linguisticas FABIO 

TORRES 

  1/9/2011 19:27:36 JOÃO DE DEUS sem falar nas variedades geracionais.   

  1/9/2011 19:27:46 analia Podemos dizer que preconceito é um pré-julgamento, 

ingênuo, ligado ao senso comum.   

  1/9/2011 19:27:59 FABIO TORRES Vejam a afirmação de Rebeca: "Mas não há 

quem DOMINE a própria língua! Vocês não acham?" Que vocês acham?   

  1/9/2011 19:28:37 Jorge dominamos, pois estamos conversando e cada um de nós 

entendemos a mensagem do outro FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:29:03 JOÃO DE DEUS porque ela está sempre mudando e em 

processo de evolução.   

  1/9/2011 19:29:21 rebeka Penso como você, João.   

  1/9/2011 19:29:27 MAZÉ COSTA Talvez pelo fato da mídia reprovar tenha 

chamado a atenção de mais pessoas para a variação existente no Brasil. JOÃO DE DEUS 

  1/9/2011 19:29:48 FABIO TORRES isso mesmo, Anália. O problema é que o 

preconceito contra as variedades linguísticas é, acredite, valorizado socialmente. As pessoas riem, 

fazem rir das variedades e fazem acreditar que existem variedades inferiores, feias, impróprias, 

etc. analia 

  1/9/2011 19:29:52 RUMMENIG SILVA Depende. O que é dominar a Língua? Se for 

dominar as regras gramaticais, poucos seriam os capazes, se for apenas, se fazer entendido pelo 

colega, todos dominamos. FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:30:50 JOÃO DE DEUS aí cabe a linguística tomar todos os fatos 

existentes e explicar e descrever a evolução da língua.   

  1/9/2011 19:31:04 analia É dominar é relativo, acho enquanto estamos entendendo a 

comunicação pode ser domínio da língua.   

  1/9/2011 19:31:22 Jorge mais o preconceito linguistico é algo social FABIO 

TORRES 

  1/9/2011 19:31:34 FABIO TORRES Rebeca, é possível que não dominemos todas 

as variedades, tais como as regionais, mas o dever da escola é levar o aluno a dominar as 

variedades desprestigiadas e as variedades prestigiadas e, ainda, saber usar adequadamente nas 

diversas situações comunicativas. rebeka 

  1/9/2011 19:33:45 FABIO TORRES Rummenig, essa é apenas uma variedade, a 

dita variedade culta, a que a escola tem a obrigação de ensinar RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 19:34:21 JOÃO DE DEUS as mais diversas variedades são um sucesso 

na mídia, pois a mídia ridiculariza demais, mas ganha muito dinheiro com isso; veja só os 

programas de humor e as telenovenas com temas regionais. MAZÉ COSTA 

  1/9/2011 19:34:48 analia Podemos dizer que o preconceito encontra inserido em uma 

tradição, em que muitos brasileiros sentem excluídos contra seu próprio modo de falar. Jorge 
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  1/9/2011 19:35:09 Jorge Acredito que as pessoas que foram trabalhadas essa questão 

de adequar sua língua ao ambiente consegue fazer ou fica se policiando diante do que vai falar

 FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:35:21 rebeka Bem, professor, partindo da ideia de que a língua está em 

constante mudança e que as variações linguísticas são inúmeras acho difícil se ter domínio da 

língua.   

  1/9/2011 19:35:46 FABIO TORRES como eu disse, João, as atitudes 

preconceituosas são socialmente aceitáveis, principalmente na mídia, porque dá altos índices de 

audiência. JOÃO DE DEUS 

  1/9/2011 19:36:10 JOÃO DE DEUS as variações regionais são as que fazem mais 

sucesso na mídia.   

  1/9/2011 19:36:59 FABIO TORRES Você tem razão, mas falamos mais de uma 

variedade e devemos ter segurança no uso daquelas que conhecemos.  rebeka 

  1/9/2011 19:37:03 RUMMENIG SILVA Com certeza, é só observarmos como a mídia 

mostra o nordestino JOÃO DE DEUS 

  1/9/2011 19:37:09 MAZÉ COSTA Isso mesmo João, nós nordestinos sofremos 

preconceitos devido a visão estreita de pessoas da região sudeste. JOÃO DE DEUS 

  1/9/2011 19:37:52 rebeka Eu mesma estou longe de dominar as novas mudanças 

ortográficas.   

  1/9/2011 19:37:59 FABIO TORRES e isso não inviabiliza o ensino da variedade 

culta. rebeka 

  1/9/2011 19:38:04 Jorge É algo colocado na mídia e que pouco se faz para combater

   

  1/9/2011 19:39:38 FABIO TORRES uma questão essencial: vocês acham 

adequado ensinar a norma culta, partindo-se das variedades populares ou desprestigiadas?   

  1/9/2011 19:40:30 JOÃO DE DEUS Mas o nordeste tem crescido muito e acredito 

que alavancado por todo esse sucesso que são as nossas variações.   

  1/9/2011 19:40:51 Jorge acredito que seja importante fazer uma discussão em sala 

sobre as variações linguistica e sobre tudo mostrado a importância de adequar a fala de acordo 

com o ambiente   

  1/9/2011 19:40:52 rebeka Eu achei interessante essa maneira escolhida para mostrar a 

existência das variações.   

  1/9/2011 19:41:52 RUMMENIG SILVA Desde que o professor não diga algo do tipo, 

"O povo pobre fala assim" e "quem domina a norma culta fala assim", ou seja, é preciso cuidado 

para não despertar o preconceito. FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:42:01 analia As variedades linguísticas mais sujeitas a preconceito são as 

pessoas com menos prestigio social ou grupos de pessoas da área rural ou do interior do país.

 MAZÉ COSTA 

  1/9/2011 19:42:04 MAZÉ COSTA Sim, talvez o aluno identifique melhor as 

variações,porque serão usados exemplos conhecidos bem mais próximo da realidade. JOÃO 

DE DEUS 

  1/9/2011 19:42:08 rebeka Comprova que essa maneira de falar existe e que se é 

possível entender claramente.   

  1/9/2011 19:42:46 JOÃO DE DEUS é dever do Estado ensinar a norma culta, mas 

sem ridicularizar a lingua e as variedades populares.   

  1/9/2011 19:43:07 RUMMENIG SILVA Tudo que é contextualizado com a vivência 

do aluno tende a ter êxito. FABIO TORRES 
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  1/9/2011 19:43:13 FABIO TORRES Vejam a afirmação de Ataliba: quando 

alguém diz "eles foi" em um meio social em que todos falam dessa maneira, esse alguém não 

errou. Que vocês acham? E se o falante tivesse dito "eles foram" nesse mesmo meio social.   

  1/9/2011 19:43:23 Jorge é uma discursão que é preciso ter cuidado em sua 

abordagem, para não causar uma polêmica dentro da escola, onde o professor de português esta 

ensinandoa falar errado   

  1/9/2011 19:43:37 rebeka Mas no livro didático foi dado um texto pronto e a partir 

dele se produziria um texto de acordo com a norma culta.   

  1/9/2011 19:44:17 RUMMENIG SILVA Gostei muito desse tipo de atividade.

 rebeka 

  1/9/2011 19:44:42 Jorge as duas maneiras seria corretasse o outro entendesse a 

mensagem   

  1/9/2011 19:44:49 MAZÉ COSTA Isso mesmo Anália, mas quem sabe um dia 

isso mude,basta cada um aceitar as variações existentes e tentar compreende-las analia 

  1/9/2011 19:44:55 FABIO TORRES Jorge, descrever as variedades, mostrar o 

valor social e o prestígio de cada uma delas não é ensinar errado, até porque não se ensina aquilo 

que o outro já sabe. Não estamos defendendo a posição oposta.  Jorge 

  1/9/2011 19:45:29 HEBE CARVALHO Já vou pessoal, boa noite!   

  1/9/2011 19:45:29 rebeka Falar de acordo com o meio em que se encontra é a melhor 

escolha.   

  1/9/2011 19:45:34 HEBE CARVALHO saiu da sala...   

  1/9/2011 19:45:34 HEBE CARVALHO saiu da sala...   

  1/9/2011 19:45:46 FABIO TORRES meus professores de matemática me 

ensinaram mais de uma maneira de resolver um problema e isso só contribui para a minha 

aprendizagem. Jorge 

  1/9/2011 19:47:32 Jorge claro fábio, mas o preconceito entre a classe dos professores 

é tão grande quando da elite em relação as classes menos desfavorecidas   

  1/9/2011 19:47:34 FABIO TORRES o que deve ser ensinado, no que diz respeito 

as variedades linguísticas, é a função social, o uso adequado de cada uma delas. O falante que 

usar a norma culta em uma comunidade que só fala uma variedade não culta também erra no que 

diz respeito ao uso adequado da língua. Jorge 

  1/9/2011 19:47:51 JOÃO DE DEUS Concordo com Fiorin; com Ataliba e com a 

autora do livro.   

  1/9/2011 19:47:55 MAZÉ COSTA Se os livros didáticos principalmente os do 

ensino médio começarem a mudar e apresentarem mais informações sobre as variações, talvez as 

coisas mudassem...   

  1/9/2011 19:47:59 FABIO TORRES não soube escolher a variedade adequada.

 Jorge 

  1/9/2011 19:49:04 FABIO TORRES concordo, Mazé. Quando o tratamento dado à 

variação se tonar mais comum, isso vai mudar. MAZÉ COSTA 

  1/9/2011 19:49:13 JOÃO DE DEUS em nenhum momento eles dizem que é errado 

ensinar a norma culta.   

  1/9/2011 19:49:19 Jorge acredito que falar com um pouco de cuidado não vai 

demonstrar que estou ofendendo, ainda mais quando os aluno e a sociedae olha para um professor 

espera muito dele   

  1/9/2011 19:50:21 analia Concordo com voce, Mazé,prque a escola penas reforça o 

que a sociedade pensa e quer. FABIO TORRES 
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  1/9/2011 19:51:28 FABIO TORRES o que não pode é o professor ir falar de 

variação linguística com o propósito de ensinar a norma culta, se ele não conhece a norma culta. 

Isso seria um desastre. Todo professor têm de conhecer aquilo que ele está ensinando, senão o 

resultado será caótico.   

  1/9/2011 19:51:39 RUMMENIG SILVA A escola é usada pelo sistema para pregar 

como dever ser a sociedade. MAZÉ COSTA 

  1/9/2011 19:51:43 MAZÉ COSTA Confesso que comecei a ouvir falar de 

variação aqui na EAD. No começo estranhei mas agora sou quase uma linguista.kkkkk FABIO 

TORRES 

  1/9/2011 19:52:29 FABIO TORRES Que bom! Aprofunde seus conhecimentos, 

não fique só no que foi discutido até aqui. MAZÉ COSTA 

  1/9/2011 19:53:24 JOÃO DE DEUS pra mim também, Mazé, tudo isso é muito 

novo. MAZÉ COSTA 

  1/9/2011 19:53:36 RUMMENIG SILVA Perfeito!!!!!!!!!!!! MAZÉ COSTA 

  1/9/2011 19:54:37 MAZÉ COSTA Sociedade esta que apenas impõe regras, não 

aceitando as diversidades da lingua. RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 19:54:38 rebeka A coragem da professora em colocar em seu livro um 

capítulo sobre variação linguística deve ser apenas um começo de uma longa caminhada que não 

deve ser interrompida!   

  1/9/2011 19:55:12 MAZÉ COSTA Sociedade esta que apenas impõe regras, não 

aceitando as diversidades da lingua. RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 19:55:12 FABIO TORRES entrou na sala...   

  1/9/2011 19:55:13 FABIO TORRES turma, esse assunto é novo porque não chega 

a escola por meio do livro didático. Vejam que essa iniciativa do MEC causou essa polêmica.    

  1/9/2011 19:55:15 MAZÉ COSTA  RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 19:56:16 analia Professor, você concorda em que temos que ensinar a norma 

culta e paralelo analisar as diversas variedades linguísticas, por exemplo; em um mesmo texto? 

 FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:56:39 Jorge o preconceito esta em todos os lugares e a escola é um 

reflexivo dela, por isso o preconceito é muito grande dentro dela   

  1/9/2011 19:57:49 JOÃO DE DEUS é verdade, Fábio! Imagina se viesse a tona 

tudo aquilo que tiraram ou esconderam de nós. FABIO TORRES 

  1/9/2011 19:58:04 Jorge já imaginou ensinar a variação linguistica quando nosso 

colega de trabalho Mardônio passar pela porta e escutar RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 19:58:08 FABIO TORRES a grande diferença quem faz é o professor! O 

fato é que o professor que não tem formação linguística suficiente só pode tratar de variação se o 

livro didático trouxer. Eu sempre tratei de variação linguística com meus alunos do Ensino 

Médio, trazendo materiais preparados por mim para esta finalidade, mas porque eu tenho 

formação na área. Daí a importãncia de esse material chegar às mãos dos professores   

  1/9/2011 19:58:55 MAZÉ COSTA Também acho Rebeka, que possa esclarecer e 

ensinar a compreender quem não conhece as nossas variações. rebeka 

  1/9/2011 19:59:34 rebeka Isso sem falar que os linguistas são, muitas vezes, 

ridicularizados pelos gramáticos.   

  1/9/2011 19:59:35 Jorge com certeza Fábio, os professores devem ter acesso a esse 

material RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 19:59:44 analia Concordo, pois sem um conhecimento seguro, pode 

complicar ou desviar o sentido da linguistica. FABIO TORRES 
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  1/9/2011 20:00:00 RUMMENIG SILVA Fábio o Estado deveria pagar cursos como 

esses para professores da rede pública, só num sei se isso seria importante para o governo.

 FABIO TORRES 

  1/9/2011 20:00:09 FABIO TORRES Vejam também que não se pode ficar só na 

descrição! Tem-se de ensinar a finalidade de uso de cada variedade. O aluno precisar concluir o 

ensino médio, sabendo usar adequadamente cada uma delas, principalmente a norma culta.   

  1/9/2011 20:00:32 FABIO TORRES Isso seria o idela, Rummenig!

 RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 20:00:49 rebeka Mas o professor Ataliba mostrou que está mudando e que há 

linguistas escrevendo Gramáticas, como é o seu caso.   

  1/9/2011 20:01:37 JOÃO DE DEUS o que foi exposto aqui com certeza vai nos 

motivar a nos aprofundarmos sobre o assunto e serviu de pontapé inicial.   

  1/9/2011 20:01:58 MAZÉ COSTA Rummenig, acho que o Cid não vai gostar da 

sua idéia. RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 20:02:24 FABIO TORRES vejam o que aconteceu com o ensino de 

gêneros: hoje todo professor concorda com a abordagem da Linguística de Texto na sala de aula, 

até mesmo aqueles que pensam que ensinar produção de texto era ensinar descrição, narração e 

dissertação. A mesma coisa vai acontecer com o ensino de gramática na escola.   

  1/9/2011 20:02:57 analia Realmente, João, tenho um grande interesse de pesquisar 

mais e mais sobre o assunto exposto JOÃO DE DEUS 

  1/9/2011 20:03:26 Jorge para que isso aconteça é preciso divulgar e socializar 

conhecimento RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 20:04:16 JOÃO DE DEUS eu também, Anália! Quem sabe poderemos 

pesquisar juntos. analia 

  1/9/2011 20:04:21 RUMMENIG SILVA Nosso governador não gosta de nada que 

beneficie o professor MAZÉ COSTA 

  1/9/2011 20:04:24 FABIO TORRES o fato é que vocês agora conhecem o 

fenômeno da variação e têm um longo caminho a percorrer, vocês terão mais vantagens em 

relação aos professores que desconhecem o assunto. Cabe a vocês discutirem isso com seus 

alunos,à medida que vão ensinando a norma culta, as regras da gramática normativa.   

  1/9/2011 20:05:28 JOÃO DE DEUS obrigado a todos por tudo e que Deus os 

abençõe. analia 

  1/9/2011 20:05:45 RUMMENIG SILVA Fábio, sou professor de geografia e vou com 

certeza aborda esse assunto, só que agora com muito mais argumentos. FABIO TORRES 

  1/9/2011 20:05:49 FABIO TORRES Turma, chegamos ao final de nosso chat, mas 

vocês podem mandar questionamentos, comentários, sugestões, dúvidas via mensagens, terei o 

maior prazer de discutir essas e outras questões com vocês.    

  1/9/2011 20:05:56 JOÃO DE DEUS boa noite a todos.   

  1/9/2011 20:06:19 RUMMENIG SILVA posso ir ai? Jorge 

  1/9/2011 20:06:26 Jorge sim RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 20:06:32 rebeka Boa noite!!!!   

  1/9/2011 20:06:36 RUMMENIG SILVA boa noite a todos Jorge 

  1/9/2011 20:06:43 Jorge boa noite RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 20:06:47 Jorge a todos RUMMENIG SILVA 

  1/9/2011 20:06:50 FABIO TORRES Boa noite a todos, bons estudos e um 

excelente fim de semana. Nos veremos no fórum que termina amanhã, nas mensagens que vão 

me enviar e na próxima aula1   
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  1/9/2011 20:06:59 RUMMENIG SILVA o debate foi muito enriquecedor.    

  1/9/2011 20:07:05 rebeka saiu da sala...   

  1/9/2011 20:07:07 FABIO TORRES boa noite a todos!   

  1/9/2011 20:07:11 Jorge saiu da sala...   

  1/9/2011 20:07:11 Jorge saiu da sala...   

  1/9/2011 20:07:15 FABIO TORRES saiu da sala...   

  1/9/2011 20:07:21 RUMMENIG SILVA Até breve colegas   

  1/9/2011 20:07:29 analia Obrigada, pelos eclarecimentos e boa noite   

  1/9/2011 20:07:32 JOÃO DE DEUS saiu da sala...   

  1/9/2011 20:07:33 JOÃO DE DEUS saiu da sala...   

  1/9/2011 20:07:43 RUMMENIG SILVA saiu da sala...   

  1/9/2011 20:07:52 RUMMENIG SILVA saiu da sala...   

  1/9/2011 20:08:35 MAZÉ COSTA É importante que o livro didático traga essas 

reflexões para que o aluno possa entender que as variedades são próprias da nossa lingua e cabe a 

cada um de nós fazer uso das mesmas sem desvalorizar as variações.   

  1/9/2011 20:14:32 MAZÉ COSTA    

  1/9/2011 20:14:56 MAZÉ COSTA saiu da sala...   

  2/9/2011 05:25:55 Nandiara entrou na sala...   

  2/9/2011 05:26:17 Nandiara Está ai Anália?   

ANEXO 3 

(C1LTTEA) 

 

10/9/2011 17:40:42 felipe entrou na sala...    

  10/9/2011 17:43:42 Ely entrou na sala...    

  10/9/2011 17:43:53 felipe saiu da sala...    

  10/9/2011 17:43:57 felipe saiu da sala...    

  10/9/2011 17:44:25 Maria de Jesus entrou na sala...    

  10/9/2011 17:44:32 Ely Boa noite!    

  10/9/2011 17:45:56 Maria de Jesus boa noite,professora o chat só começa as 6,né    

  10/9/2011 17:49:34 Ely Sim.    

  10/9/2011 17:52:32 LUCIVANDA entrou na sala...    

  10/9/2011 17:53:27 LUCIVANDA Olá pessoal    

  10/9/2011 17:54:36 Ely Olá, Lucivanda!    

  10/9/2011 17:55:23 Maria de Jesus professora,pra quando é o portifolio de grupo Ely  

  10/9/2011 17:57:23 LUCIVANDA podemos falar de como será a prova? Ely  

  10/9/2011 17:58:01 Ely A aula se encerra hoje, Maria de Jesus. Portanto, a entrega é até hoje.    

  10/9/2011 17:59:14 Ely Falaremos sobre a prova na segunda-feira, que é o dia da revisão. Hoje, 

a proposta é discutir o conteúdo da aula 4. Inclusive a atividade de portfólio se tiverem dúvidas.    

  10/9/2011 17:59:29 LUCIVANDA ok  Ely  

  10/9/2011 18:00:20 Maria de Jesus professora estou para enloquecer com tanta disciplina,esse 

portifolio e da aula 4 Ely  

  10/9/2011 18:01:36 Ely Sim, Ma. de Jesus, é o exercitando que está no final do tópico 3.    

  10/9/2011 18:03:02 Ely Vocês querem iniciar a discussão, ou aguardar mais um pouco os 

colegas?    

  10/9/2011 18:03:46 Maria de Jesus vamos aguardar mais um pouco,assim tiramos as duvidas do 

portifolio Ely  

  10/9/2011 18:03:54 LUCIVANDA acho q devemos esperar mais um pouco Ely  



191 

 

 

  10/9/2011 18:04:10 Ely okay    

  10/9/2011 18:05:35 Maria de Jesus professora como e pra fazer,da para vc explicar um pouco 

Ely  

  10/9/2011 18:07:08 Ely Vc já deu uma olhada na atividade?    

  10/9/2011 18:08:19 Maria de Jesus nao,professora,so li as aulas para participar do chat Ely  

  10/9/2011 18:08:29 LUCIVANDA professora eu estou na equipe da maria de jesus  Ely  

  10/9/2011 18:08:33 LUCIVANDA e lá não consta Ely  

  10/9/2011 18:09:02 ANGELA CAVALCANTE entrou na sala...    

  10/9/2011 18:09:19 Maria de Jesus oi,angela Ely  

  10/9/2011 18:09:24 Ely O quê?    

  10/9/2011 18:09:36 ANGELA CAVALCANTE boa noite!    

  10/9/2011 18:09:41 Ely Boa noite, Angela!    

  10/9/2011 18:10:15 Ely Vc está falando do seu nome, Lucivanda?    

  10/9/2011 18:10:22 LUCIVANDA sim Ely  

  10/9/2011 18:10:59 Ely Providenciarei para que seja inserido.    

  10/9/2011 18:11:52 LUCIVANDA obrigada professora Ely  

  10/9/2011 18:12:05 Ely Quanto à atividade, há um texto que deve ser lido e analisado, 

considerando seu entorno.    

  10/9/2011 18:12:31 Maria de Jesus professora,vc pode aumentar o prazo da entrega do 

portifolio,que encerraria hoje    

  10/9/2011 18:13:07 Ely Sim. Daria para enviar até segunda?    

  10/9/2011 18:13:35 ANGELA CAVALCANTE Ainda bem. Pensei que nessa aula não tinha 

portifólio.    

  10/9/2011 18:13:39 Maria de Jesus obrigada,professora vc e um anjo Ely  

  10/9/2011 18:14:27 LUCIVANDA vamos aproveitar o chat para marcar nosso encontro para 

amanha às 16h Ely  

  10/9/2011 18:14:32 Ely Há na atividade 3 tópicos com sugestão de aspectos para análise. Vocês 

podem responder topicalizando ou fazendo um texto.    

  10/9/2011 18:14:43 Maria de Jesus angela eu ainda estou na sua equipe? Ely  

  10/9/2011 18:15:07 LUCIVANDA Angela Jesus e Edna    

  10/9/2011 18:15:11 felipe entrou na sala...    

  10/9/2011 18:15:13 LUCIVANDA pode ser aq na minha casa    

  10/9/2011 18:15:29 ANGELA CAVALCANTE A equipe continua a msma. Ely  

  10/9/2011 18:15:53 felipe Olá a todos!    

  10/9/2011 18:16:25 Ely Olá, Felipe!    

  10/9/2011 18:16:41 LUCIVANDA olá  felipe  

  10/9/2011 18:16:50 felipe Qual assunto que estão discutindo?    

  10/9/2011 18:17:00 Maria de Jesus vamos professora começar Ely  

  10/9/2011 18:17:14 Ely Sim.     

  10/9/2011 18:17:42 expedita entrou na sala...    

  10/9/2011 18:17:46 Ely Quais as dúvidas de vocês com relação ao conteúdo da aula 4?    

  10/9/2011 18:18:03 Ely Boa noite, Expedita!    

  10/9/2011 18:18:14 Maria de Jesus eu nao entendi bem sobre alusao Ely  

  10/9/2011 18:19:03 expedita boa noie professora Ely  

  10/9/2011 18:19:51 felipe Bom pelo que entendi alusão é uma referância vaga do que falamos. 

certo tutora?    

  10/9/2011 18:20:20 Ely Isso mesmo!    
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  10/9/2011 18:20:41 expedita eu também não entendi Ely  

  10/9/2011 18:20:50 LUCIVANDA como seria essa referencia vaga felipe  

  10/9/2011 18:20:55 Araújo entrou na sala...    

  10/9/2011 18:20:57 Ely Mas pode haver há citação literal do texto.    

  10/9/2011 18:21:06 Araújo Boa noite, tudo bem pessoal? Posso acompanhar o chat de vocês?    

  10/9/2011 18:21:26 Maria de Jesus me confundi no exercitando 1 e 2 Ely  

  10/9/2011 18:21:36 expedita Seja bem vindo!!! Ely  

  10/9/2011 18:21:57 Maria de Jesus justamente falava sobre alusao e referencia Ely  

  10/9/2011 18:22:12 Ely Pode, Júlio.    

  10/9/2011 18:23:11 Ely Na referência são citados títulos dos textos, nomes de personagens.    

  10/9/2011 18:24:51 felipe Lucivanda a alusão ela não é explícita no texto como o abtual. Temos 

que nos aprofundar sobre o assunto ou ter conhecimento sobre o mesmo para entendermos. É 

como olharmos para a obra Monalisa e achar que ela é apenas uma mulher perto da janela. 

LUCIVANDA  

  10/9/2011 18:24:56 Ely Na alusão, como dito acima é uma referência vaga, mas com citação do 

texto, sendo necessário o conhecimeno prévio do texto para identificá-lo.     

  10/9/2011 18:25:41 LUCIVANDA obrigada professora e feli´pe Ely  

  10/9/2011 18:26:03 LUCIVANDA professora no chat debatemos nossas ideias quanto ao email 

Ely  

  10/9/2011 18:26:06 Maria de Jesus professora o exercitando 1 e 2 é sobre referencia e alusao é o 

mesmo texto,foi ai que me confundi Ely  

  10/9/2011 18:26:14 LUCIVANDA de ser o não um gênero Ely  

  10/9/2011 18:26:39 LUCIVANDA corrigindo: de ser ou não um gênero Ely  

  10/9/2011 18:26:40 Carina Pinheiro entrou na sala...    

  10/9/2011 18:27:24 expedita referencia e alusão são fenômenos distintos    

  10/9/2011 18:27:40 Carina Pinheiro professora depois desse horario tera outro? Ely  

  10/9/2011 18:27:43 Ely Esta é a discussão do fórum. Aqui, podemos discutir mais alguns 

aspectos da aula 4, Lucivanda.    

  10/9/2011 18:27:46 felipe Faz referância a alguma coisa. Não é o mesmo que citação. Ela 

refere-se a um personagem, autor ou obra. Enquanto citação é pegar parte de uma delas e 

adcionar a sua obra. LUCIVANDA  

  10/9/2011 18:28:20 Carina Pinheiro ? Ely  

  10/9/2011 18:28:29 Ely Não, Carina. Ontem é que havia dois horários.    

  10/9/2011 18:28:41 LUCIVANDA eu acredito que e-mail seja um gênero por ter padrões de 

interação linguísticas iguais aos outros gêneros.  Ely  

  10/9/2011 18:28:55 Carina Pinheiro ok, é porque nao tava conseguindo entrar Ely  

  10/9/2011 18:29:19 felipe Sim. Como ele está impliícito, devemos entender recursos que os 

identificam. LUCIVANDA  

  10/9/2011 18:29:34 Carina Pinheiro nao entendi muito o assunto desse chat Ely  

  10/9/2011 18:29:48 Ely Há outras características que fazem do e-mail um gênero. Quais, por 

exemplo?    

  10/9/2011 18:29:58 ANGELA CAVALCANTE Discutir a aula 4. Ely  

  10/9/2011 18:30:11 Ely Carina, é o conteúdo da aula 4.    

  10/9/2011 18:30:12 Maria de Jesus professora me diga exemplos de referecia e alusao no 

mesmo texto,no caso do exercitando 1 e 2  Ely  

  10/9/2011 18:30:16 Carina Pinheiro a conversa    

  10/9/2011 18:30:48 Carina Pinheiro conversa eletronica    
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  10/9/2011 18:31:44 Ely Maria de Jesus, vamos discutir a aula 4. Depois, eu mando exemplos 

para você em uma mensagem individual.    

  10/9/2011 18:32:24 Carina Pinheiro a aula 4 é pouco complicado    

  10/9/2011 18:32:30 expedita o email é um gênero textual, já que nele há todo os termos e 

estrutura de qualquer outro gênero.    

  10/9/2011 18:32:38 Ely Não só a conversa eletrônica, Carina, mas qualquer outro aspecto que 

queiram discutir dessa aula.    

  10/9/2011 18:32:51 Carina Pinheiro ok    

  10/9/2011 18:33:07 Maria de Jesus saiu da sala...    

  10/9/2011 18:33:40 Maria de Jesus entrou na sala...    

  10/9/2011 18:33:47 Ely Mas o e-mail tem sua própria estrutura.    

  10/9/2011 18:33:48 Karol entrou na sala...    

  10/9/2011 18:34:08 felipe entrou na sala...    

  10/9/2011 18:34:09 cecilia entrou na sala...    

  10/9/2011 18:34:14 cecilia entrou na sala...    

  10/9/2011 18:34:18 felipe Sim. Como ele está impliícito, devemos entender recursos que os 

identificam. LUCIVANDA  

  10/9/2011 18:34:22 cecilia entrou na sala...    

  10/9/2011 18:34:29 Carina Pinheiro sim, apenas algumas bases semelhantes com a carta    

  10/9/2011 18:34:31 cecilia entrou na sala...    

  10/9/2011 18:34:32 LUCIVANDA tem caracteristicas de bilhete  Ely  

  10/9/2011 18:34:34 LUCIVANDA carta Ely  

  10/9/2011 18:34:44 cecilia entrou na sala...    

  10/9/2011 18:34:56 Karol Boa noite! desculpa o atraso    

  10/9/2011 18:35:05 cecilia olá colegas!!!boa noite!    

  10/9/2011 18:35:06 LUCIVANDA obrigada pelos seus eslarecimentos felipe  

  10/9/2011 18:35:32 Ely Vocês ao considerarem o e-mail gênero, tentaram estabelecer a relação 

do próprosito comunicativo com o meio em que circula, o público-alvo e o suporte?    

  10/9/2011 18:35:49 felipe Boa Noite Karol. Karol  

  10/9/2011 18:35:56 Carina Pinheiro publico-alvo eu até entendo    

  10/9/2011 18:36:00 Ely digo: propósito (rsrs)    

  10/9/2011 18:36:13 felipe Olá Cecília. cecilia  

  10/9/2011 18:36:15 Maria de Jesus nao entendi bem esse suporte Ely  

  10/9/2011 18:36:24 Carina Pinheiro suporte...nao entendi muito    

  10/9/2011 18:36:24 cecilia estamos discutindo sobre que assunto?    

  10/9/2011 18:36:35 Ely Boa noite, Cecília!    

  10/9/2011 18:37:01 Ely Quem pode explicar o que é suporte?    

  10/9/2011 18:37:14 Carina Pinheiro eu não, rsrsrsrsrs    

  10/9/2011 18:37:24 LUCIVANDA sim professora pois acredito que pra se haver uma 

comunicação tem que ter um próposito e um direção ao qual será feita a comunicação Ely  

  10/9/2011 18:37:25 felipe Não foi nada. Temos que dividir nossos conhecimentos, e 

principalmente com os nossos colegas... LUCIVANDA  

  10/9/2011 18:37:32 Karol também estou tentando estou com duvidas cecilia  

  10/9/2011 18:38:17 Ely Quais as dúvidas de vcs, Karol e Cecília?    

  10/9/2011 18:38:59 Karol sobre suporte Ely  

  10/9/2011 18:39:29 cecilia tenho dúvidas a respeito de suporte!    

  10/9/2011 18:39:44 Carina Pinheiro esse suporte...ta pegando    
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  10/9/2011 18:39:49 Ely Todos têm essa dúvida?    

  10/9/2011 18:40:00 Carina Pinheiro sim    

  10/9/2011 18:40:15 Karol eu tenho Ely  

  10/9/2011 18:40:33 felipe Acho que estabelecer email como gênero, não necessita ter um 

público-alvo. Pois o email é direcionado a al restrito.    

  10/9/2011 18:40:42 cecilia qual a relação entre suporte e gênero??    

  10/9/2011 18:41:00 Ely O suporte é o espaço que fixa um gênero.    

  10/9/2011 18:41:07 ANGELA CAVALCANTE Creio que o e-mail atende as nossas 

necessidades comunicativas e com a vantagem de ser com muita rapidez.    

  10/9/2011 18:41:39 Maria de Jesus Suporte é todo instrumento utilizado para “suportar”, 

"comportar" o texto, como por exemplo, papel, paredes ou muros, pele, computador, monitor de 

computador, e-mail (site) etc. Enfim, qualquer meio que permita a escrita pode ser considerado 

suporte.É isso professora Ely  

  10/9/2011 18:41:53 Ely Nas palavras de Marcuschi, suporte é o fixador do gênero.    

  10/9/2011 18:41:55 ANGELA CAVALCANTE Naõ entendi. Ely  

  10/9/2011 18:42:04 Carina Pinheiro gostei, Jesus Maria de Jesus  

  10/9/2011 18:42:19 Maria de Jesus complicou Ely  

  10/9/2011 18:42:22 Ely Isso mesmo, Maria de Jesus!    

  10/9/2011 18:42:23 ANGELA CAVALCANTE Agora entendi. Ely  

  10/9/2011 18:42:55 Ely Por isso, temos suportes convencionais ou incidentais.    

  10/9/2011 18:43:09 Maria de Jesus Os gêneros textuais podem estar presentes em diversos 

suportes, como por exemplo, revista e jornais, que suportam os gêneros reportagem, matéria, 

coluna, resenha, charge, quadrinho, classificados entre outros gêneros ANGELA 

CAVALCANTE  

  10/9/2011 18:43:15 Karol Obriga do você tirou minha dúvida Maria de Jesus  

  10/9/2011 18:43:25 LUCIVANDA o email se caracteriza em um genero por ter os seguintes 

aspectos: autor, leitor, comunidade discursiva, tecnologia, contexto, texto, organização, léxico, 

sinais não verbais, e normas de interação... é isso professora Ely  

  10/9/2011 18:43:30 felipe Não poderei continuar a conversa por muito tempo por que faltou 

energia. A bateria do meu note está pouca. Se voltar logo entrarei, caso contrário... Tutora espero 

que entenda o acontecido. Ely  

  10/9/2011 18:43:44 cecilia agora entendi!! desta forma o livro seria um suporte que utilizamos 

em sala de aula correto?    

  10/9/2011 18:43:58 Ely Okay, Felipe.    

  10/9/2011 18:44:23 Carina Pinheiro livro é um suporte típico    

  10/9/2011 18:44:47 felipe Obrigado pela compreesão. Ely  

  10/9/2011 18:45:05 Ely Livros e a bíblia podem ser considerados suportes.    

  10/9/2011 18:45:08 cecilia posso dizer que o email também seria um suporte além de gênero?    

  10/9/2011 18:45:39 Karol acredito que sim Cecilia cecilia  

  10/9/2011 18:46:02 Ely Essa é uma boa pergunta e gera discussão. Na medida em que outros 

gêneros nos chegam via e-mail    

  10/9/2011 18:46:14 Maria de Jesus O e-mail como suporte é na verdade o site (Hotmail, Gmail, 

Yahoo! etc) e o e-mail gênero é a própria mensagem cecilia  

  10/9/2011 18:46:43 ANGELA CAVALCANTE Nesse caso o email seria um canal para outros 

g~eneros? Ely  

  10/9/2011 18:46:58 ANGELA CAVALCANTE gêneros? Ely  

  10/9/2011 18:47:26 LUCIVANDA boa angela ANGELA CAVALCANTE  
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  10/9/2011 18:47:26 Ely Um canal e não um suporte? O que acham?    

  10/9/2011 18:47:41 cecilia entendi! no caso então o próprio computador é o suporte?    

  10/9/2011 18:47:56 Maria de Jesus o suporte é aquilo que permite que o texto seja escrito e o 

gênero textual é a própria forma de texto.  ANGELA CAVALCANTE  

  10/9/2011 18:48:21 Ely Canal é um condutor.    

  10/9/2011 18:48:26 Araújo Vou indo e boa noite a todos!!    

  10/9/2011 18:48:28 LUCIVANDA o suporte seria uma fonte de pesquisa Maria de Jesus  

  10/9/2011 18:48:38 Araújo saiu da sala...    

  10/9/2011 18:48:38 Araújo saiu da sala...    

  10/9/2011 18:49:07 Ely Como assim, Lucivanda?    

  10/9/2011 18:49:24 maria entrou na sala...    

  10/9/2011 18:49:30 maria entrou na sala...    

  10/9/2011 18:49:30 maria entrou na sala...    

  10/9/2011 18:49:37 Carina Pinheiro ?    

  10/9/2011 18:49:38 maria entrou na sala...    

  10/9/2011 18:49:38 maria entrou na sala...    

  10/9/2011 18:49:39 maria entrou na sala...    

  10/9/2011 18:49:41 maria entrou na sala...    

  10/9/2011 18:49:53 Ely Boa noite, Auxiliadora!    

  10/9/2011 18:50:04 maria entrou na sala...    

  10/9/2011 18:50:07 maria entrou na sala...    

  10/9/2011 18:50:08 maria entrou na sala...    

  10/9/2011 18:50:28 maria Boa noite!! desculpe o atraso    

  10/9/2011 18:50:30 LUCIVANDA quando vc fala que bíblia seria um suporte Maria de Jesus  

  10/9/2011 18:50:43 Karol então o computador como a Angela diz seria o suporte, não é? Maria 

de Jesus  

  10/9/2011 18:50:49 maria problemas de internet!!    

  10/9/2011 18:51:10 Ely Sim, Karol.    

  10/9/2011 18:51:21 Karol Boa noite! maria  

  10/9/2011 18:51:26 maria acredito que sim Karol.    

  10/9/2011 18:51:56 Ely Porque na Bíblia há vários gêneros reunidos, ela é o espaço que os fixa, 

os suporta, Lucivanda.    

  10/9/2011 18:52:02 Maria de Jesus Isso qualquer meio que permita a escrita pode ser 

considerado suporte. Karol  

  10/9/2011 18:52:41 Ely O suporte abriga o(s) gênero(s).    

  10/9/2011 18:53:09 maria então os sites são um suporte correto?    

  10/9/2011 18:54:00 Ely Sim, uma página pode abrigar vários gêneros.    

  10/9/2011 18:54:16 Carina Pinheiro entendi professora    

  10/9/2011 18:54:19 Maria de Jesus sim,correto maria  

  10/9/2011 18:54:24 Karol correto maria  

  10/9/2011 18:54:32 maria entendi!    

  10/9/2011 18:55:21 Ely Alguma outra consideração? Nosso tempo está terminando.    

  10/9/2011 18:55:23 LUCIVANDA entrou na sala...    

  10/9/2011 18:55:32 Maria de Jesus professora vamos falar um pouco agora sobre esse 

portifolio, Ely  

  10/9/2011 18:55:40 maria é um suporte que vem tomando espaço em todo os seguimentos da 

nossa vida!     
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  10/9/2011 18:55:47 Carina Pinheiro posso fazer só? Ely  

  10/9/2011 18:55:54 LUCIVANDA a conesão caiu    

  10/9/2011 18:56:02 maria tanto no pessoal qunto no profissional!    

  10/9/2011 18:56:08 Ely Sim. O que não está claro para vcs?    

  10/9/2011 18:56:32 Ely Okay, Lucivanda.    

  10/9/2011 18:56:34 ANGELA CAVALCANTE A questão 2 do portifilo. Ely  

  10/9/2011 18:56:41 Ely Sim, Carina.    

  10/9/2011 18:56:44 Carina Pinheiro ? Ely  

  10/9/2011 18:56:52 Carina Pinheiro obrigada Ely  

  10/9/2011 18:57:23 Karol Carta pessoal (GÊNERO)e Papel-carta (SUPORTE)?  maria  

  10/9/2011 18:58:08 Ely Em que meios vcs acham que seria possível veicular a notícia? De 

acordo com o texto e considerando o suporte e o público-alvo, há trechos da notícia que vcs 

descartariam?    

  10/9/2011 18:58:32 Ely Sim, Karol.    

  10/9/2011 18:58:52 Maria de Jesus como seria esse quadro esquematico professora  Ely  

  10/9/2011 18:59:03 Ely Clareou, Angela?    

  10/9/2011 18:59:27 ANGELA CAVALCANTE Ok Ely  

  10/9/2011 19:00:06 cecilia entrou na sala...    

  10/9/2011 19:00:39 Ely Vcs fazem uma tabela e colocam as mídias numa coluna. Nas outras 

duas: uma para os recursos a serem incluídos, outra para os que vão descartar.    

  10/9/2011 19:00:55 Carina Pinheiro até professora Ely  

  10/9/2011 19:01:15 cecilia desculpe professora, é que estamos eu e Expedita no mesmo PC 

então fico entrando e saindo! srsrs    

  10/9/2011 19:01:26 Carina Pinheiro o portfólio é pra ser entregue so até hoje mesmo?  Ely  

  10/9/2011 19:01:46 Ely Vcs devem considerar que dependendo da mídia veicula-se um tipo de 

notícia.    

  10/9/2011 19:01:50 Maria de Jesus isso mesmo querida Carina Pinheiro  

  10/9/2011 19:01:53 cecilia e ainda tem um portfólio?    

  10/9/2011 19:02:15 Maria de Jesus com certeza cecilia  

  10/9/2011 19:02:17 Ely Não, Carina, eu estendi o prazo até segunda-feira.    

  10/9/2011 19:02:17 Carina Pinheiro nooooooooooooossa Maria de Jesus  

  10/9/2011 19:02:26 ANGELA CAVALCANTE A professora falou que recebe até sgunda feira. 

Carina Pinheiro  

  10/9/2011 19:02:34 Carina Pinheiro ata, valeu Ely  

  10/9/2011 19:02:40 Maria de Jesus que tal a equipe rsrs Carina Pinheiro  

  10/9/2011 19:02:56 Carina Pinheiro q equipe Maria de Jesus  

  10/9/2011 19:02:59 Ely Bem nosso tempo acabou. O que acharam do chat?    

  10/9/2011 19:03:11 Carina Pinheiro gostei Ely  

  10/9/2011 19:03:20 Maria de Jesus otimooooooooo Ely  

  10/9/2011 19:03:23 ANGELA CAVALCANTE Foi proveitoso. Carina Pinheiro  

  10/9/2011 19:03:40 Carina Pinheiro vou indo, fiquem com Deus    

  10/9/2011 19:04:01 Ely Também gostei muito da participação de vcs. Obrigada! Boa noite!    

  10/9/2011 19:04:20 cecilia professora poderia falar mais sobre ese portfólio??    

  10/9/2011 19:04:27 cecilia não entendi!    

  10/9/2011 19:04:43 Karol É verdade fpoi proveitoso sim. ANGELA CAVALCANTE  

  10/9/2011 19:05:03 Ely O q vc quer saber especificamente? cecilia  

  10/9/2011 19:05:22 cecilia é a mesma equipe do outro portfólio?    
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  10/9/2011 19:05:50 Ely Há um texto q deve ser analisado, considerando seu entorno, mídias em 

q será veiculado. cecilia  

  10/9/2011 19:05:52 cecilia só essa tabela mesmo? ou tem mais alguma coisa?    

  10/9/2011 19:06:00 Ely Sim. cecilia  

  10/9/2011 19:06:07 Karol vc ainda ta ai? felipe  

  10/9/2011 19:06:26 ANGELA CAVALCANTE É o exercitando da aula 4. cecilia  

  10/9/2011 19:06:44 Ely São 3 itens com alguns aspectos para análise, é o exercitando q está no 

tópico 3. cecilia  

  10/9/2011 19:06:47 cecilia então são 3 colunas?/    

  10/9/2011 19:06:50 Maria de Jesus também preciso pensar sobre esse portifolio e isso requer 

muito tempo,beijos e ate segunda    

  10/9/2011 19:06:55 Karol e o prazo? felipe  

  10/9/2011 19:07:10 cecilia até segunda?    

  10/9/2011 19:07:15 Ely Bem, eu tenho de sair agora. Qualquer dúvida enviem mensagens, okay. 

cecilia  

  10/9/2011 19:07:27 Karol e o prazo é até quando? Ely  

  10/9/2011 19:07:28 Maria de Jesus saiu da sala...    

  10/9/2011 19:07:30 cecilia ok!!    

  10/9/2011 19:07:43 cecilia boa noite a todos!    

  10/9/2011 19:07:55 Ely Até segunda. Boa noite! cecilia  

  10/9/2011 19:08:02 ANGELA CAVALCANTE Boa noite!    

  10/9/2011 19:08:08 ANGELA CAVALCANTE saiu da sala...    

  10/9/2011 19:08:08 ANGELA CAVALCANTE saiu da sala...    

  10/9/2011 19:08:21 Karol Bos Noite!    

  10/9/2011 19:08:34 Ely Estou saindo. Obrigada a todos!    

  10/9/2011 19:09:31 Ely saiu da sala...    

  10/9/2011 19:09:32 Ely saiu da sala...    

  10/9/2011 19:35:43 Karol entrou na sala...    

  10/9/2011 20:01:48 Maria de Jesus entrou na sala...    

  10/9/2011 20:02:00 Maria de Jesus saiu da sala...    

  10/9/2011 20:17:20 DORINHA entrou na sala...    

  10/9/2011 20:17:51 DORINHA saiu da sala... 
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ANEXO 4 

(C1LPTATMF) 

27/8/2011 08:49:33 janiely cl entrou na sala...   

  28/8/2011 20:03:38 Lucas Soares entrou na sala...   

  28/8/2011 20:03:59 Lucas Soares Alguem   

  29/8/2011 18:54:09 gardenia entrou na sala...   

  29/8/2011 18:58:25 gardenia saiu da sala...   

  29/8/2011 18:58:28 gardenia saiu da sala...   

  29/8/2011 18:58:54 gardenia entrou na sala...   

  29/8/2011 18:59:06 gardenia saiu da sala...   

  29/8/2011 18:59:06 gardenia saiu da sala...   

  1/9/2011 17:40:13 raquel entrou na sala...   

  1/9/2011 18:47:12 Edilmara entrou na sala...   

  1/9/2011 18:47:37 Lucas Soares entrou na sala...   

  1/9/2011 18:47:44 Lucas Soares Oiii   

  1/9/2011 18:47:56 Edilmara Oi   

  1/9/2011 18:49:22 Edilmara Como estão colegas?   

  1/9/2011 18:49:56 Lucas Soares Estou bem   

  1/9/2011 18:49:59 Lucas Soares ...   

  1/9/2011 18:50:30 Lucas Soares E aí fizeram o portfólio dessa disciplina?   

  1/9/2011 18:50:55 Edilmara Eu fiz falta enviar   

  1/9/2011 18:52:18 Edilmara e também dar uma nova analisada   

  1/9/2011 18:52:20 raquel entrou na sala...   

  1/9/2011 18:52:43 Lucas Soares Eu nem comecei   

  1/9/2011 18:52:45 Lucas Soares    

  1/9/2011 18:52:45 raquel Boa noite !!! Lucas Soares 

  1/9/2011 18:53:00 Lucas Soares Boa Ravetti   

  1/9/2011 18:53:03 raquel Olá Edilmara 

  1/9/2011 18:53:08 SAMARA entrou na sala...   

  1/9/2011 18:53:23 raquel você está no polo? Lucas Soares 

  1/9/2011 18:53:25 Edilmara Brincadeira Lucas nem comecei também   

  1/9/2011 18:53:32 SAMARA Boa Noite Pessaol   

  1/9/2011 18:53:43 Edilmara OI Raquel   

  1/9/2011 18:53:49 raquel Boa noite SAMARA 

  1/9/2011 18:54:01 Edilmara Oi Samara   

  1/9/2011 18:54:04 SAMARA o Raimundo disse q quarta já tem grupo de estudo   

  1/9/2011 18:54:25 Lucas Soares Nossa a Samara é Rápida!!!!   

  1/9/2011 18:54:36 raquel é mesmo SAMARA 
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  1/9/2011 18:54:38 SAMARA quarta não segunda   

  1/9/2011 18:54:48 SAMARA desculpa errei no dia da semana   

  1/9/2011 18:55:01 Lucas Soares huahauhauahuahua   

  1/9/2011 18:55:04 SAMARA segunda terça e quarta se necessario   

  1/9/2011 18:55:37 Lucas Soares Nossa, ninguém veio para o polo   

  1/9/2011 18:55:45 Lucas Soares Tô sozinho :(   

  1/9/2011 18:55:46 Edilmara É uma afirmação Samara?   

  1/9/2011 18:55:56 Lucas Soares Huhum   

  1/9/2011 18:55:58 Lucas Soares    

  1/9/2011 18:55:59 SAMARA é sim Edilmara   

  1/9/2011 18:56:20 SAMARA já começaram a fazer o portfolio da Maria?   

  1/9/2011 18:56:22 raquel chega de tanto latim SAMARA 

  1/9/2011 18:56:25 Lucas Soares Pessoal, e a nota de Latim que ainda não enviaram!?

   

  1/9/2011 18:56:47 SAMARA pois num é   

  1/9/2011 18:57:21 Lucas Soares Ravetti, vamos tentar Biologia   

  1/9/2011 18:57:32 Edilmara é horrivel essa espera   

  1/9/2011 18:57:37 raquel vamos sim SAMARA 

  1/9/2011 18:57:48 SAMARA é mesmo Edilmara   

  1/9/2011 18:57:59 Lucas Soares :) Te avisarei quando abrirem as inscrições   

  1/9/2011 18:58:28 Lucas Soares E falta assunto... Vamos falar besteiras... 

Huhauahuahuahua   

  1/9/2011 18:58:38 raquel eu vou ter que sair cedo,pois tenho compromisso inadiável

 SAMARA 

  1/9/2011 18:58:46 Lucas Soares Hum....   

  1/9/2011 18:58:51 SAMARA cade o resto do pessoal?   

  1/9/2011 18:58:57 Edilmara e o outro chat   

  1/9/2011 18:58:59 Lucas Soares pois é   

  1/9/2011 18:59:08 Lucas Soares será que ficaram pra mais tarde?   

  1/9/2011 18:59:18 Edilmara talvez   

  1/9/2011 18:59:21 SAMARA talvez   

  1/9/2011 18:59:27 Lucas Soares Vcs tem um chat de sociolinguística tbm?   

  1/9/2011 18:59:34 raquel sinto falta das minhas coleguinhas Ivonete e Ana

 SAMARA 

  1/9/2011 18:59:43 Edilmara é sim as 20 hs   

  1/9/2011 18:59:43 Lucas Soares Eu tbm!   

  1/9/2011 18:59:47 raquel temos SAMARA 

  1/9/2011 19:00:02 Lucas Soares Mais hoje!?   

  1/9/2011 19:00:08 raquel sim SAMARA 

  1/9/2011 19:00:16 Lucas Soares Que horas?   

  1/9/2011 19:00:30 raquel não lembro SAMARA 

  1/9/2011 19:00:38 Edilmara sim as 20 hs   

  1/9/2011 19:00:44 Lucas Soares
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  1/9/2011 19:00:51 Lucas Soares Essa Raquel...   

  1/9/2011 19:00:56 maria entrou na sala...   

  1/9/2011 19:01:17 raquel Quem está no polo? Lucas Soares 

  1/9/2011 19:01:28 Lucas Soares Só Eu :(   

  1/9/2011 19:01:31 ivonete entrou na sala...   

  1/9/2011 19:01:42 Lucas Soares ôba Ivonete! :)   

  1/9/2011 19:01:49 ivonete oi gente   

  1/9/2011 19:01:55 Lucas Soares Oiiiiiiiii   

  1/9/2011 19:01:58 SAMARA Ola Ivonete   

  1/9/2011 19:02:03 Lucas Soares Falta a Ana   

  1/9/2011 19:02:04 maria Boa noite! Acho que consegui chegar na hora. Esta dando 

aula.   

  1/9/2011 19:02:04 raquel olá Lucas Soares 

  1/9/2011 19:02:07 Lucas Soares KD ela?   

  1/9/2011 19:02:14 Maria das Graça entrou na sala...   

  1/9/2011 19:02:14 Edilmara Boa noite Margarete e Ivonete   

  1/9/2011 19:02:24 SAMARA Boa Noite Maria   

  1/9/2011 19:02:31 Lucas Soares Boa Noite   

  1/9/2011 19:03:14 Lucas Soares E a Ana, Ivonete? ivonete 

  1/9/2011 19:03:24 Maria das Graça Boa Noite a Todos   

  1/9/2011 19:03:36 Lucas Soares Oi Maria!   

  1/9/2011 19:03:39 Lucas Soares Boa   

  1/9/2011 19:03:39 Lucas Soares    

  1/9/2011 19:03:40 SAMARA Boa noite Maria   

  1/9/2011 19:03:41 Edilmara Boa noite   

  1/9/2011 19:03:45 maria Vocês sabem bem sobre o que vamos conversar, hoje, não?

   

  1/9/2011 19:04:08 ivonete Ana vai participar   

  1/9/2011 19:04:18 Edilmara Sobre textos?   

  1/9/2011 19:04:29 SAMARA Sobre o dominio e as caractéristicas de um texto 

academico   

  1/9/2011 19:04:37 maria Fico feliz que tenham vindo.   

  1/9/2011 19:04:48 maria Isso mesmo Samara!   

  1/9/2011 19:05:01 Maria das Graça Sobre a aula 2?   

  1/9/2011 19:05:03 Edilmara ok   

  1/9/2011 19:05:28 maria Então, comecemos! Sobre o que vamos falar a esse respeito?

   

  1/9/2011 19:06:17 maria É verdade também que é assunto referente a aula 2, Graça.   

  1/9/2011 19:06:21 SAMARA Acho que essa disciplina nos ajudara por toda nossa 

vida academica sendo de grande valia.   

  1/9/2011 19:06:44 ivonete concordo   

  1/9/2011 19:06:55 maria Por que vc acha que essa disciplina vai nos ajudar tanta, 

Samara?   

  1/9/2011 19:07:01 Maria das Graça Eu também acho Samara   

  1/9/2011 19:07:12 maria Vcs todos concordam?   

  1/9/2011 19:07:14 ivonete pois precisamosestudar   
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  1/9/2011 19:07:23 Lucas Soares Concordo, esse contato sobre novas regras irá nos 

ajudar a se portar em trabalhos por todo a nossa vida   

  1/9/2011 19:07:35 Edilmara Qual é a melhor dica para a realização de textos 

como esses?   

  1/9/2011 19:07:48 SAMARA Porque a partir dela maria iremos desenvolver todos 

os trabalhos propostos com mais segurança na forma e estrutura dos textos.   

  1/9/2011 19:07:56 raquel é verdade Lucas Soares 

  1/9/2011 19:08:24 Edilmara Também acho Lucas   

  1/9/2011 19:08:32 maria Lucas coloca que "esse contato sobre novas regras irá nos 

ajudar a se portar em trabalhos por todo a nossa vida". Será que é possível sermos mais claros 

quanto a essa questão?   

  1/9/2011 19:08:35 ivonete e faz parte do nosso dia a dia em sala de aula   

  1/9/2011 19:09:33 ivonete vai nos ajudar na nossa pratica   

  1/9/2011 19:09:43 ana entrou na sala...   

  1/9/2011 19:09:57 ivonete oi Ana   

  1/9/2011 19:10:02 Lucas Soares Só complementando a resposta da Samara; Iremos ter 

mais segurança sobre o que se deve escrever e como se escrever nos trabalhos acadêmicos por 

exemplo   

  1/9/2011 19:10:20 ivonete ok   

  1/9/2011 19:10:33 Edilmara Acho que quer dizer que com o aperfeisoamento de 

textos ganhamos mais experiência   

  1/9/2011 19:10:38 Maria das Graça Isso mesmo ajudará bastante a resolver novos 

trabalhos que viriram   

  1/9/2011 19:11:14 ana ola pessoal estava na diciplina errada.   

  1/9/2011 19:11:24 maria A própria Samara esclarece um pouco mais seu ponto de 

vista. A Ivonete também diz algo importante: as regras/normas acadêmicas "faz[em] parte do 

nosso dia a dia em sala de aula". Será que isso é um consenso entre nós?   

  1/9/2011 19:11:53 Lucas Soares É uma metodologia a ser seguida para que não 

diferencie das outras dos nossos colegas, e assim ficar algo mais incluso para o entendimento de 

todos   

  1/9/2011 19:12:01 maria Seja bem vinda Ana!   

  1/9/2011 19:12:04 ivonete senso comum   

  1/9/2011 19:12:15 Edilmara sim Margarete   

  1/9/2011 19:12:18 Lucas Soares Huhauahuahuahau Aninha....   

  1/9/2011 19:12:43 SAMARA Acho sim com ceretza!   

  1/9/2011 19:12:53 raquel com certeza   

  1/9/2011 19:13:13 ana oi não estou consiguindo enviar.   

  1/9/2011 19:13:27 Maria das Graça concerteza   

  1/9/2011 19:13:44 Lucas Soares oxe, tu tá enviando, se não não estaríamos lendo   

  1/9/2011 19:13:59 ana agora deu certo.   

  1/9/2011 19:15:15 maria Vocês acham que, ao longo de suas vidas acadêmicas, já 

conseguiram incorporar regas/ normas próprias da academia e estas regras estão sendo úteis?   

  1/9/2011 19:15:29 Lucas Soares Pessoal, a internet aqui do Pólo tá muito ruim, 

qualquer coisa se eu desaparecer de uma vez avisem o motivo a professora, por favor   

  1/9/2011 19:15:51 maria Ana, ja conseguiu resolver o problema de acesso? ana 

  1/9/2011 19:16:21 Lucas Soares Sim, por exemplo nos portfólio que enviamos, 

quando é uma pesquisa sempre mandamos a bibliografia   
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  1/9/2011 19:16:22 ana A MINHA INTERNET ESTA LENTA.   

  1/9/2011 19:16:39 SAMARA Sim Maria com certeza inclusive nesse mesmo 

portfolio dessa aula 02 já incorporei algumas regras que não tinha conhelimento e deixei de usar 

em trabalhos anteriores por não conheçer.   

  1/9/2011 19:17:23 maria Você poderia exemplificar, Samara? SAMARA 

  1/9/2011 19:17:35 Lucas Soares Questões como citações de outros autores que as 

vezes achamos bastante importante para o conteúdo do nosso trabalho   

  1/9/2011 19:17:44 Maria das Graça Sim   

  1/9/2011 19:17:57 ana entrou na sala...   

  1/9/2011 19:18:07 raquel Sim,pois incorporei normas que não conhecia   

  1/9/2011 19:18:13 ivonete quanto mais buscamos, melhoramos nossos métodos e 

praticas em sala de aula.   

  1/9/2011 19:18:18 SAMARA Como o Lucas colocou as citações que eu só 

conheçia algumas agora conheço mais e com mais detalhe o que pode e o que não pode.   

  1/9/2011 19:18:22 maria Lucas, e o que fez, exatamente, com relação às citações?

 Lucas Soares 

  1/9/2011 19:18:43 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:18:44 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:18:46 Edilmara entrou na sala...   

  1/9/2011 19:18:46 Lucas Soares Em uma redação: seguimos sempre; Introdução, 

Desenvolvimento e Conclusão   

  1/9/2011 19:18:47 Maria das Graça Sim pois conheci novas regras   

  1/9/2011 19:19:03 maria Raquel, de que modo vc incorporou essas normas? raquel 

  1/9/2011 19:19:14 Edilmara sim temos novos conhecimentos   

  1/9/2011 19:19:18 SAMARA acho até Maria que essa disciplina era para ter sido 

ofereçida logo no 1ª Semestre   

  1/9/2011 19:19:35 Maria das Graça POis atraves delas adquiri mais 

conhecimentos   

  1/9/2011 19:19:41 Edilmara concordo Samara   

  1/9/2011 19:19:41 maria Obrigada, Lucas. Lucas Soares 

  1/9/2011 19:19:53 ana entrou na sala...   

  1/9/2011 19:20:01 Maria das Graça Também concordo Samara   

  1/9/2011 19:20:20 Lucas Soares Uma frase de determinado autor que acho 

importânte, ponho entre aspas e depois cito o nome do autor   

  1/9/2011 19:20:31 maria É isso, Graça. Vc conheceu novas regras, mas, o que fez 

com elas? Poderia dar um exemplo? Maria das Graça 

  1/9/2011 19:20:41 Edilmara Tinhamos nos adpatados melhor nos portfólios   

  1/9/2011 19:20:57 ana entrou na sala...   

  1/9/2011 19:21:19 MARIA SOARES entrou na sala...   

  1/9/2011 19:21:20 Maria das Graça Eu as usei em meus portfólio maria 

  1/9/2011 19:21:33 MARIA SOARES Boa noite pessoal! Vou acompanhar o chat de 

vocês.   

  1/9/2011 19:21:51 Lucas Soares Boa Noite   

  1/9/2011 19:22:02 SAMARA Boa Noite.   

  1/9/2011 19:22:05 maria Que bom, Edilmara! Os portfólios são um bom exemplo de 

que estão sujeitos a algumas regras acadêmicas. Maria das Graça 

  1/9/2011 19:22:16 ivonete seja bem vida,maria soares   
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  1/9/2011 19:22:21 Maria das Graça Boa Noite   

  1/9/2011 19:22:43 Edilmara Bem vinda Maria   

  1/9/2011 19:23:18 raquel entrou na sala...   

  1/9/2011 19:23:23 maria Boa noite, Maria! Seja bem vinda! Acho que a turma vai 

gostar de conversar com vc. Eles a esperavam. MARIA SOARES 

  1/9/2011 19:23:49 Lucas Soares Seja Bem Vinda MARIA ! :)   

  1/9/2011 19:24:06 ana Oi pessoal a minha internet está doida   

  1/9/2011 19:24:31 raquel Bem vinda!!! MARIA SOARES 

  1/9/2011 19:24:40 maria Continuemos nossa conversa. Ainda bem, Ana, que é a sua 

internet que está doida! MARIA SOARES 

  1/9/2011 19:24:48 Edilmara acontece ana também aconteceu comigo   

  1/9/2011 19:24:48 SAMARA Bem Vinda Maria!   

  1/9/2011 19:25:30 Edilmara ok   

  1/9/2011 19:25:37 Maria das Graça Ok   

  1/9/2011 19:25:51 maria Voltando às normas ou, mais especificamente, à necessidade 

de conhecê-las, quem mais já se sente íntimo ou íntima delas?   

  1/9/2011 19:26:53 maria Ainda não "ouvi" sua opinião, Janiely! janiely cl 

  1/9/2011 19:27:10 SAMARA Maria não vou dizer bem íntimo mais estou tentando 

estuda-las e colocar tudo em prática nós potfólios.   

  1/9/2011 19:27:46 Edilmara elas são sempre boas mais com tantos trabalhos as 

veses e cansativo usa-las   

  1/9/2011 19:28:03 raquel Não me sinto muito intima MARIA SOARES 

  1/9/2011 19:28:46 maria De que modo esse conhecimento tornou seu portfólio mais 

fácil, se não mais fácil, pelo menos mais acadêmico, Samara? SAMARA 

  1/9/2011 19:28:59 Lucas Soares É um minucioso trabalho, mas com a prática iremos 

nos acostumar a fazê-lo   

  1/9/2011 19:29:21 Maria das Graça Não posso dizer que estou bastantes íntimas 

mais estou descobrindo com elas a cada dia masi   

  1/9/2011 19:29:46 ana Proferrora não estou conseguindo participar.   

  1/9/2011 19:29:57 SAMARA tornou -se mais fáçil Maria pelo fato de agora 

conheçendo as regras tentar organiza-lo e assim obtendo um texto com coesão e coerençia.   

  1/9/2011 19:30:06 maria Graça, poderia me dar um exemplo do que descobriu?

 Maria das Graça 

  1/9/2011 19:31:03 Maria das Graça Estou aprendo um pouco mais com elas   

  1/9/2011 19:31:34 ana Maria acho que minha internet está com algum 

problema,estou muito chatiada.   

  1/9/2011 19:31:46 maria Vocês acham que já dá para avaliar os seus trabalhos antes 

da aula 2 e depois da aula 2, quando você ainda não tinha conhecimento sobre as normas/regras 

do discurso acadêmico?   

  1/9/2011 19:32:39 SAMARA Dá sim Maria depois dessa aula tenho certeza que 

meus textos estão bem mais organizados.   

  1/9/2011 19:33:15 maria Lamento, Ana, desde que vc entrou não tem conseguido 

conversar conosco. Se continuar assim até o final, poderá tentar ficar para a segunda turma.

 ana 

  1/9/2011 19:33:58 Edilmara Depois ficou melhor, pois este, quando eramos 

totalmente leigos era muito complicado   

  1/9/2011 19:34:09 maria Ótimo, Samara! SAMARA 
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  1/9/2011 19:34:25 Lucas Soares Concerteza! A partir do momento em que se tem um 

primeiro contato com essas normas, ficaremos sempre usando-as de agora em diante para compor 

os trabalhos   

  1/9/2011 19:34:31 ivonete sim pois assim podemos melhorar nossas produções.   

  1/9/2011 19:34:31 ana Será que agora vai dar certo?   

  1/9/2011 19:34:37 Maria das Graça Acho que sim e assim podemos organizar 

melhor os nossos trabalhos   

  1/9/2011 19:35:35 maria Que bom que descomplicou, Edilmara! Será que vc poderia 

dizer ums coisinha só que descomplicou? Edilmara 

  1/9/2011 19:36:30 raquel Dá,pois usando as regras fica um trabalho bem apresentado 

na sua estrutura MARIA SOARES 

  1/9/2011 19:36:33 Edilmara não sabiamos nem por onde comesar e não sitavamos 

nossas fontes de pesquisa   

  1/9/2011 19:37:03 raquel é verdade Edilmara 

  1/9/2011 19:37:31 maria Uma coisa parece ser consenso: vcs estão organizando 

melhor os trabalhos. Estou entendendo por organizar como uma preocupação em escrever melhor 

o texto, dizendo as coisas com mais clareza, organizando melhor os parágrafos etc. Estou certa?  

  1/9/2011 19:37:59 Edilmara Mais que certa   

  1/9/2011 19:38:08 Maria das Graça Sim   

  1/9/2011 19:38:16 raquel isso mesmo   

  1/9/2011 19:38:19 SAMARA Isso maria   

  1/9/2011 19:38:32 ivonete sim   

  1/9/2011 19:38:36 Lucas Soares Também!   

  1/9/2011 19:39:04 maria Então, quero ver quando eu corrigir os textos!   

  1/9/2011 19:39:31 ana É MARIA TENTANDO É QUE SE APRENDE.   

  1/9/2011 19:39:58 Edilmara domara que não tenha errado muito   

  1/9/2011 19:40:16 Maria das Graça Errando e que se aprende   

  1/9/2011 19:40:22 ana ACHO QUE AGORA VAI DAR CERTO   

  1/9/2011 19:40:33 maria Lucas, disse TAMBÉM. Então, não é só isso. O que é mais, 

Lucas?   

  1/9/2011 19:41:43 ivonete senso comum é isso o que aprendemos e praticamos nosso 

cotidiano.   

  1/9/2011 19:42:12 Edilmara tem razão Ivonete   

  1/9/2011 19:42:41 Maria das Graça Concerteza Ivonete   

  1/9/2011 19:43:15 maria Janiely fez igual aos políticos (que deixam o paletó na 

cadeira para dizer que estão no local de trabalho: deixou a foto no painel e foi embora.   

  1/9/2011 19:43:17 SAMARA Também comungo da sua idéia Ivonete   

  1/9/2011 19:43:35 Lucas Soares Além de tudo que você citou professora, também 

estamos organizando melhor nossa escrita, tentando usar termos mais técnicos que nos façam 

identificar sobre a área da qual estamos incluídos   

  1/9/2011 19:43:54 ana Gostaria muito de estar enteragindo com vocês.   

  1/9/2011 19:43:59 ivonete mais professora também buscamos a cada dia um pouco da 

ciencia.estou certa?   

  1/9/2011 19:44:25 Lucas Soares Eu Comungo junto com a Samara!   

  1/9/2011 19:45:15 MARIA SOARES Já vou pessoal, boa noite!   

  1/9/2011 19:45:29 ivonete  É   

  1/9/2011 19:45:46 Edilmara Até outro dia   
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  1/9/2011 19:45:54 SAMARA Boa noite maria esperamos que possamos ter sidi util 

a sua pesquisa.   

  1/9/2011 19:46:15 maria Já vai, Maria? Obrigada pela presença. Espero que tenha 

apreciado o bate papo. Boa noite. MARIA SOARES 

  1/9/2011 19:46:33 ana saiu da sala...   

  1/9/2011 19:46:53 ana entrou na sala...   

  1/9/2011 19:47:07 MARIA SOARES Obrigada! Até mais.   

  1/9/2011 19:47:13 MARIA SOARES saiu da sala...   

  1/9/2011 19:47:17 ana saiu da sala...   

  1/9/2011 19:47:21 ivonete É   

  1/9/2011 19:48:27 maria Turma, nós temos alguns minutos para avaliar o nosso bate 

papo. Que vcs acharam? Deu para aproveitar alguma coisa, tirar alguma dúvida?   

  1/9/2011 19:48:35 ana entrou na sala...   

  1/9/2011 19:49:20 Edilmara Deu sim, foi bom demais   

  1/9/2011 19:49:22 Lucas Soares Achei super produtivo! E você professora, o que 

achou?   

  1/9/2011 19:49:29 SAMARA Foi bem produtivo sim deu para expor nossas idéias 

sobre o assunto referido e ouvir a opnião dos colegas.   

  1/9/2011 19:49:42 Maria das Graça Deu sim   

  1/9/2011 19:50:18 ana saiu da sala...   

  1/9/2011 19:50:20 ivonete Me deixou cheia de curiosidade para ler a aula.   

  1/9/2011 19:50:37 ivonete foi bom   

  1/9/2011 19:51:01 Maria das Graça foi muito bom sim   

  1/9/2011 19:51:02 maria Lucas, eu achei muito bom! Achei que vcs entenderam a 

proposta do chat e que responderam bem ao que foi solicitado. Achei também que se 

posicionaram bem quanto aos seus pontos de vista. Parabéns! Lucas Soares 

  1/9/2011 19:51:45 maria Ivonete, fico feliz que vc tenha despertado para a aula. Isso é 

muito bom! ivonete 

  1/9/2011 19:51:53 Edilmara bem tranquilo diante os outros que já tivemos em 

outras disciplinas   

  1/9/2011 19:52:11 Lucas Soares \o/\o/\o/\o/\o/\o/\o/ Parabéns Para Nós Pessoal!   

  1/9/2011 19:52:42 maria É issso! Parabéns! ivonete 

  1/9/2011 19:52:52 ivonete gostei do conteúdo.   

  1/9/2011 19:53:18 SAMARA Tabém gostei bastante do conteúdo   

  1/9/2011 19:53:28 Edilmara também gostei   

  1/9/2011 19:54:00 maria Estou contente, Edilmara, que tenha achado tranquilo, 

embora soubesse que o seria, pois sei que vcs são educados e sabem respeitar os turnos. Edilmara 

  1/9/2011 19:55:12 Edilmara Certo   

  1/9/2011 19:55:12 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:12 Lucas Soares    

  1/9/2011 19:55:12 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:12 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:12 Lucas Soares Como vimos no chat, ele é super importante para a 

nossa vida de trabalhos e estudos   

  1/9/2011 19:55:13 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:13 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:13 Edilmara saiu da sala...   
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  1/9/2011 19:55:13 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:14 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:14 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:14 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:14 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:15 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:15 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:15 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:15 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:16 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:16 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:17 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:17 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:18 Edilmara ok   

  1/9/2011 19:55:18 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:21 Edilmara entrou na sala...   

  1/9/2011 19:55:33 ivonete tial.   

  1/9/2011 19:55:42 Maria das Graça tchau   

  1/9/2011 19:55:50 Maria das Graça Boa Noite a todos   

  1/9/2011 19:55:51 SAMARA Thau amigos Boa noite!   

  1/9/2011 19:55:56 Edilmara TCHAL   

  1/9/2011 19:56:02 Maria das Graça saiu da sala...   

  1/9/2011 19:56:10 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:56:11 Edilmara saiu da sala...   

  1/9/2011 19:56:16 Lucas Soares Tchau Meninas!   

  1/9/2011 19:56:20 maria Enfim, espero que passem uma boa mensagem para os 

colegas que não compareceram, quer porque não puderam quer porque não quiseram para que 

não percam o próximo. Temos que nos despedir para que eu grave este chat (ele será postado em 

meu portfólio) e receba a próxima turma. Nos veremos em breve. Abços! Edilmara 

  1/9/2011 19:56:50 SAMARA Boa noite maria!   

  1/9/2011 19:56:53 Lucas Soares Abraços professora   

  1/9/2011 19:57:00 SAMARA saiu da sala...   

  1/9/2011 19:57:00 SAMARA saiu da sala...   

  1/9/2011 19:57:02 Lucas Soares Até a próxima!   

  1/9/2011 19:57:23 Lucas Soares Tchau pessoal   

  1/9/2011 19:57:25 ivonete Boa noite professora.   

  1/9/2011 19:57:32 Lucas Soares saiu da sala...   

  1/9/2011 19:57:46 ivonete saiu da sala...   

  1/9/2011 19:57:47 ivonete saiu da sala...   

  1/9/2011 19:59:25 maria saiu da sala...   

  1/9/2011 19:59:25 maria saiu da sala...   

  1/9/2011 19:59:38 maria entrou na sala...   

  1/9/2011 19:59:39 ana entrou na sala...   

  1/9/2011 20:00:16 maria saiu da sala...   

  1/9/2011 20:00:16 maria saiu da sala...   

  1/9/2011 20:00:40 ana Maria será que agora vai dar certo?   

  1/9/2011 20:00:52 ana saiu da sala...   
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  1/9/2011 20:01:52 maria entrou na sala...   

  1/9/2011 20:04:10 ana entrou na sala...   

  1/9/2011 20:05:23 Lívia Vanessa entrou na sala...   

  1/9/2011 20:05:25 ana Estou esperançosa.   

  1/9/2011 20:06:05 Lívia Vanessa Boa noite para todos   

  1/9/2011 20:06:05 maria Boa noite, meninas!   

  1/9/2011 20:06:37 maria Aninha, será que agora vai? ana 

  1/9/2011 20:07:49 maria Vocês já estão cientes sobre o tema do chat, não estão?

 ana 

  1/9/2011 20:07:51 ana Estou achando que sim vamos torcer.   

  1/9/2011 20:08:23 maria Estou à disposição de vcs! ana 

  1/9/2011 20:09:13 maria Então, sobre o que querem falar? ana 

  1/9/2011 20:10:52 maria Já compreenderam bem sobre a importância de dominarem 

as normas do discurso acadêmico? ana 

  1/9/2011 20:10:55 ana Maria estava tão animada,mas acho que não vou conseguir 

novamente.   

  1/9/2011 20:11:33 maria Claro que vai, Ana! Por que o desânimo, agora que está 

podendo interagir? ana 

  1/9/2011 20:12:51 ana Eu digito mas não aparece na tela,quando aparece é meia 

hora depois,ai eu não aguento.   

  1/9/2011 20:13:10 maria Vocês já sentiram alguma mudança de comportamento em 

sua escrita acadêmica em função do que leram na aula 2? ana 

  1/9/2011 20:13:53 maria Ana, não se preocupe. Vá participando devagarinho, mesmo. 

O importante é que vc está aqui. ana 

  1/9/2011 20:14:46 maria Lívia, vc está aqui ou sua conexão caiu? Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:15:13 ana saiu da sala...   

  1/9/2011 20:15:19 Lívia Vanessa estou sim maria 

  1/9/2011 20:15:33 Lívia Vanessa esta um pouco ruim minha conexão maria 

  1/9/2011 20:15:43 maria Então, vamos conversar. Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:15:47 Lívia Vanessa a barra de rolagem trava maria 

  1/9/2011 20:16:20 maria Desativew a barra de rolagem. Estou trabalhando assim.

 Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:16:57 maria Vocên entender direitinho o assunto da aula 2 ou quer fazer 

alguma pergunta? Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:17:23 Lívia Vanessa respondendo a pergunta em relação a aula 2, 

realmente ela esta bastante clara, e nos dar uma noção muita ampla das normas da escrita de 

textos acadêmicos. maria 

  1/9/2011 20:18:00 maria Então, o que mudou em sua produção textual a partir dela?

 Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:20:52 Lívia Vanessa o que me esclareceu muito foi a parte que explica as 

citações direta, indireta e citação de citação, é muito importante saber essa regras para fazer 

revisão de literatura. maria 

  1/9/2011 20:21:01 Lívia Vanessa então a minha dúvida é: quando eu for fazer revisão 

de literatura posso usar apenas citações de autores, ou devo fazer sempre minhas próprias 

citações? maria 

  1/9/2011 20:21:43 maria Esse silêncio quer dizer que vc não conseguiu aperfeiçoar 

seu texto depois do contato com as normas do discurso acadêmico? Lívia Vanessa 
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  1/9/2011 20:22:17 maria saiu da sala...   

  1/9/2011 20:22:20 maria entrou na sala...   

  1/9/2011 20:23:03 maria Eu também tive problemas com a conexão. Desculpe-me.

 Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:24:28 Lívia Vanessa minhas colocações não apareceram? maria 

  1/9/2011 20:25:54 maria Vc não faz suas próprias citações, porque vc não tem 

trabalhos publicados, ainda, creio. Nós só citamos o que trazemos de fora para dentro de nosso 

texto. O que vc escreve de seu é o seu próprio texto. Será que me entendeu? Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:26:51 maria Suas colocações só apareceram agora, por isso só as 

comentei agora. Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:26:54 Lívia Vanessa sim entendi. maria 

  1/9/2011 20:28:54 MARIA SOARES entrou na sala...   

  1/9/2011 20:28:56 maria Gostaria que me pontuasse algumas situações em que tem 

usado essas normas em seus portfólios. Vc já colocou algumas, como as citações. Mas, há outras 

de ordem mais geral? Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:29:25 MARIA SOARES Boa noite! Vou observar o chat de vocês um 

pouco, tudo bem?   

  1/9/2011 20:30:03 maria Oi, Maria! Que bom vê-la novamente! A internet não está 

muito camarada com as meninas, não! MARIA SOARES 

  1/9/2011 20:31:13 maria Só estamos eu e a Lívia conversando um pouco sobre a aula 

2.   

  1/9/2011 20:31:30 Lívia Vanessa Sempre eu uso a citação direta, ou seja faço 

transcrição literal de frase ou parágrafo de um texto. Tenho dificuldade em fazer citações 

indiretas, mas a partir de agora vejo que vou ter mais facilidade de usá-la. maria 

  1/9/2011 20:33:32 maria Que bom, Lívia! Porém, como íamos entrando no assunto, é 

importanto ficar atenta também para outros aspectos do texto, como o tipo de linguagem, a 

escolha do vocabulário (léxico) a organização das frases etc. Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:33:36 Lívia Vanessa E em relação a colocação das referências, venho 

estudando e não tenho dúvidas. maria 

  1/9/2011 20:35:00 maria A questão das referências é um tema importante. Fico feliz 

que não tenha dúvida, pois é um assunto que tem dado muita dor de cabeça em muita gente boa.

 Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:37:08 maria Quando vc fala das referências, vc se refere às menções 

dentro do texto, às referências que são colocadas no final do texto ou a ambas? Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:39:36 maria Você entendeu o que eu perguntei, Lívia? Acho que fui 

confusa. Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:42:02 Lívia Vanessa vou precisar sair mais cedo maria 

  1/9/2011 20:42:14 Lívia Vanessa entendi sim maria 

  1/9/2011 20:42:48 Lívia Vanessa ah desculpa ,não tinha visto a pergunta maria 

  1/9/2011 20:43:03 maria Enquanto vc avalia a pergunta que lhe fiz, vou lhe fazer 

outra. Você acha que já dá para avaliar se o que você aprendeu com a aula 2 serviu para melhorar 

seu desempenho na produção escrita dos portfólios? Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:43:18 MARIA SOARES Boa noite meninas, vou indo, espero que a 

internet melhore!   

  1/9/2011 20:43:33 MARIA SOARES saiu da sala...   

  1/9/2011 20:43:46 maria Tudo bem quanto a sair agora, afinal, ficamos sozinhas por 

quase 1 hora. Lívia Vanessa 
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  1/9/2011 20:43:58 Lívia Vanessa Me referi a ambas as referências, tanto as que como 

regra devo colocar na minha revisão de literatura, quantos as referências gerais do trabalho, 

colocadas no final. maria 

  1/9/2011 20:44:15 maria Boa noite, Maria. Até amanhã.   

  1/9/2011 20:45:42 maria Lívia, gostaria que me dissesse rapidamente o que achou 

desse chat. Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:46:39 Lívia Vanessa Foi muito proveitoso, enriqueceu muito meus 

conhecimentos sobre as regras que li na aula 2. maria 

  1/9/2011 20:47:09 Lívia Vanessa Boa noite professora Maria, vou saindo aqui.

 maria 

  1/9/2011 20:47:15 maria Obrigada, Lívia. Parabéns pela sua participação. Vc 

consegui levar um chat de 1 hora, sozinha, até o fim. Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:47:35 maria Boa noite! Durma bem. Lívia Vanessa 

  1/9/2011 20:47:46 Lívia Vanessa saiu da sala...   

  1/9/2011 20:50:17 maria saiu da sala...   

  1/9/2011 20:50:17 maria saiu da sala...   

  1/9/2011 21:07:27 gardenia entrou na sala...   

  1/9/2011 21:07:54 gardenia ola boa noite janiely cl 

  1/9/2011 21:09:42 gardenia saiu da sala...   

  1/9/2011 21:09:43 gardenia saiu da sala...   

  2/9/2011 21:42:50 gardenia entrou na sala...   

  2/9/2011 21:42:54 gardenia saiu da sala...   

  2/9/2011 21:42:54 gardenia saiu da sala...   

  4/9/2011 22:11:42 janiely cl entrou na sala...   

  4/9/2011 22:44:49 janiely cl saiu da sala...   

  4/9/2011 22:44:50 janiely cl saiu da sala... 

 

 

ANEXO 5 

(C1LPTATFS) 

   

  2/9/2011 18:57:06 emília entrou na sala...   

  2/9/2011 18:57:43 emília Boa noite!   

  2/9/2011 19:00:38 Viviane Freire entrou na sala...   

  2/9/2011 19:00:51 emília Boa noite Viviane Viviane Freire 

  2/9/2011 19:01:00 Viviane Freire Boa noite, emília!!!   

  2/9/2011 19:01:10 Viviane Freire rsrsrsr   

  2/9/2011 19:01:24 Viviane Freire Falamos iguais   

  2/9/2011 19:01:43 Viviane Freire Pensei que havia chegado atrasada   

  2/9/2011 19:01:52 NARCÉLIO entrou na sala...   

  2/9/2011 19:02:02 emília Que nada! Viviane Freire 

  2/9/2011 19:02:21 emília Boa noite Narcélio NARCÉLIO 

  2/9/2011 19:03:14 Viviane Freire Graças que tinha um computador livre, porque se não 

eu não irei ficar neste primeiro horário   

  2/9/2011 19:03:49 Viviane Freire Vocês sabem quem mais estar nesse 1º horário   

  2/9/2011 19:04:03 NARCÉLIO O q vamos discutir mesmo?   
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  2/9/2011 19:04:09 emília Não sei Vivi Viviane Freire 

  2/9/2011 19:04:19 FÁTIMA SOUSA entrou na sala...   

  2/9/2011 19:04:26 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  2/9/2011 19:04:27 Viviane Freire Cara, estou com dúvidas quase em tudo!!!   

  2/9/2011 19:04:30 Rafael entrou na sala...   

  2/9/2011 19:04:45 FÁTIMA SOUSA entrou na sala...   

  2/9/2011 19:04:48 Rafael A professora já chegou? Boa noite!   

  2/9/2011 19:04:57 Viviane Freire Boa npoite, Fátima!!!!   

  2/9/2011 19:04:57 emília A professora quer que façamos uma autoavaliação sobre 

nosso dominio a respeito do texto acadêmico Viviane Freire 

  2/9/2011 19:05:10 emília Caracteristicas e normas Viviane Freire 

  2/9/2011 19:05:23 FÁTIMA SOUSA Boa noite, turma! Bom vê-los.   

  2/9/2011 19:05:24 emília Boa noite Fatima FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:05:25 NARCÉLIO Fatima o q são citações dependentes?

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:06:17 Viviane Freire Professora, estou confundindo o que é bibliografia e 

referência   

  2/9/2011 19:06:30 FÁTIMA SOUSA Vamos organizar. Primeiro vou responder a 

Emília.   

  2/9/2011 19:07:14 NARCÉLIO Viviane, acredito q seja referencia bibliografica

 Viviane Freire 

  2/9/2011 19:07:18 FÁTIMA SOUSA Ela sintetiza o que devemos falar no chat. É 

isso mesmo!   

  2/9/2011 19:07:46 emília Isso professora FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:07:49 FÁTIMA SOUSA Agora, vamos aos questionamentos.   

  2/9/2011 19:08:40 Rafael Vamos lá!   

  2/9/2011 19:09:03 NARCÉLIO Novamente,q são citações dependentes?

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:09:34 FÁTIMA SOUSA Narcélio, as citações dependentes são as 

chamadas citações indiretas, aquelas que você cita, mas não "copia" as palavras do autor. Logo, 

não precisa rferir a página, só o nome do autor e a data da obra. NARCÉLIO 

  2/9/2011 19:09:46 FÁTIMA SOUSA Viviane, NARCÉLIO 

  2/9/2011 19:10:00 Charles Gabriel entrou na sala...   

  2/9/2011 19:10:00 Viviane Freire O fórum é pra falar das normas e características do 

discurso acadêmico, é isso mesmo, Fátima?   

  2/9/2011 19:10:05 emília Quais são as grandes diferenças de uma redação comum a 

uma redação em trabalhos científicos? FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:10:50 Rafael Pessoal, um de cada vez senão nem ela começará o chat e 

ficará confuso. Realmente só poderei ficar até 20 horas...   

  2/9/2011 19:11:37 Charles Gabriel Boa noite a tdos   

  2/9/2011 19:11:38 Viviane Freire Entendi que as normas é quando fala da ABNT, 

apesar de eu ainda não ter compreendido muito sobre estas...   

  2/9/2011 19:11:59 emília Boa noite Charles Charles Gabriel 

  2/9/2011 19:12:00 Viviane Freire Boa noite, Charles, seja bem vindo a nossa turma   

  2/9/2011 19:12:22 FÁTIMA SOUSA Viviane, antigamente chamavámos de 

bibliografia a lista de livros/autores que citávamos no corpo de nosso trabalho. Atualmente, essa 

lista é chamada de referências. Primeiro, porque só colocamos, de fato, o que referimos no nosso 
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trabalho; depois, porque não se limita só a livros, mas podemos citar sites também. Viviane 

Freire 

  2/9/2011 19:12:52 Viviane Freire ok, professora!!!   

  2/9/2011 19:13:02 FÁTIMA SOUSA Boa noite, Charles! Charles Gabriel 

  2/9/2011 19:14:18 FÁTIMA SOUSA O Chat já começou, Rafael. Já estou 

encaminhando as diiscussões. Estou seguindo a ordem das perguntas. Rafael 

  2/9/2011 19:14:31 NARCÉLIO Fátima, depois da sua explicação, compreendi as 

citações. Agora, responda-me uma coisa: tudo q eu cito num trabalho tenho de colocar a 

referência? FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:14:54 Rafael Obrigado. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:15:26 Viviane Freire mas as características de umdiscurso não compreendi

   

  2/9/2011 19:16:00 Rafael E no caso dos gêneros, a resenha e a crítica se diferenciam 

em que basicamente? FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:17:42 Charles Gabriel Viviane, pelo q compreendo a abnt rege as 

normas para a elaboração dos trabalhos científicos   

  2/9/2011 19:18:00 Viviane Freire uma amiga me deu ontem o assunto do Portfólio, 

estudei duas vezes, mas confesso que não sei ainda fazer meu trabalho, por isso, peço a vcs que já 

entenderam me explique por favor!!!   

  2/9/2011 19:18:05 emília Não sei se estou correta Rafael, mas seria uma Linguagem 

tecnica cientifica relacionada a comunicação acadêmica. Rafael 

  2/9/2011 19:18:17 FÁTIMA SOUSA Emília, não sei se entendi bem o que chama 

de redação comum, todavia, vejamos. O texto acadêmico-cientíco é produzido na academia, pelas 

pessoas que estudam e trabalham nela, assim como vocês. Normalmente, produzimos textos 

acadêmicos (artigos, resenhas, portfólios etc). Redação comum pode ser um bilhete apressado, 

um recado que deixamos para uma amiga etc. Se for isso a que se refere, sim. São produções 

diferentes.   

  2/9/2011 19:18:41 Rafael Observei que alguns sites eles tratam como sinônimos.

 emília 

  2/9/2011 19:19:50 FÁTIMA SOUSA Alguém falou sobre a ABNT, dpois alguém 

perguntou se precisa colocar as referências em tudo que cita. Aí está a resposta. A ABNT orienta 

que se coloque as referências em todas as citações, sim.   

  2/9/2011 19:19:57 emília ok Rafael 

  2/9/2011 19:21:18 emília Eu falo Fátima de redações direcionadas em relação a ensino 

fundamental e médio. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:21:27 MARIA SOARES entrou na sala...   

  2/9/2011 19:21:48 MARIA SOARES Boa noite a todos! Posso acompanhar o chat 

de vocês?   

  2/9/2011 19:22:09 Viviane Freire Boa noite, Maria!!!!   

  2/9/2011 19:22:09 emília Boa noite MARIA SOARES 

  2/9/2011 19:22:10 Rafael Com certeza, noa noite. MARIA SOARES 

  2/9/2011 19:22:20 Rafael boa* MARIA SOARES 

  2/9/2011 19:22:28 FÁTIMA SOUSA Rafael, a resenha é um gênero crítico, assim 

como existem vários outros gêneros críticos (artigo de opinião, editorial por exemplo). Então, a 

crítica não, necessariamente, é um gênero, mas uma característica e condição inerente a muitos 

gêneros. Rafael 
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  2/9/2011 19:23:30 Rafael Entendo, bem mais apresentável falar assim.

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:23:59 emília Pode parecer bem óbvio, mas mesmo assim farei essa 

pergunta. Professora em seus trabalhos (portfólio) já vão ser cobrados essa estrutura de texto 

acadêmico? FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:24:30 Charles Gabriel Professora, compreendo tbm, q a diferença 

nas redações, em q cita Emília, está na línguagem utilizada na produção dos textos. Isto é, uma 

produção acadêmica (redação) utiliza-se de uma linguagem científica, ou seja, objetiva, 

fidedigna, racional...   

  2/9/2011 19:24:36 Viviane Freire é Emília, minha dúvida tbm   

  2/9/2011 19:24:45 FÁTIMA SOUSA É verdade, algumas pessoas podem chamar os 

gêneros que lidam com a crítica de críticos. Assim também como está certa a Emília ao dizer que 

a linguagem també pode caracterizar o gênero, por ser mais técnica, mais crítica.   

 

  2/9/2011 19:25:18 FÁTIMA SOUSA Boa njoite, Maria! Vc é bem vinda e já era 

esperada. MARIA SOARES 

  2/9/2011 19:25:37 emília Obrigada Charles Charles Gabriel 

  2/9/2011 19:26:42 NARCÉLIO Diz um trecho do conteudo da aula...que não deve ser 

chamado de bibliografia e deve conter um item a parte. Isso me confundiu. Alguém me explica, 

por favor?   

  2/9/2011 19:27:32 FÁTIMA SOUSA Pessoal, a profa. Maria vai nos acompanhar 

um pouco. A conversa já está adiantada, mas ainda temos muitas perguntas a serem respondidas.

   

  2/9/2011 19:27:55 Rafael Creio que se refere às referências. NARCÉLIO 

  2/9/2011 19:27:55 Rafael  NARCÉLIO 

  2/9/2011 19:28:48 NARCÉLIO Obrigado, Rafael! Rafael 

  2/9/2011 19:29:59 Viviane Freire Professora e turma, eu já li o conteúdo do Portfólio, 

ganhei ontem e estudei hoje, mas pra ser sincera, não compreendi como fazê-lo, por favor me 

ajudem.   

  2/9/2011 19:31:29 Viviane Freire Um artigo científico é o que exatamente, Narcélio?

 NARCÉLIO 

  2/9/2011 19:31:55 Rafael Você irá pesquisar sobre os gêneros ou ler a aula 02, daí 

você tira os gêneros que você acha mais importate, interessante, aquele que se destaca no seu 

meio, depois você fará um texto onde deve citar nele os gêneros que você "separou". Viviane 

Freire 

  2/9/2011 19:32:10 FÁTIMA SOUSA Voltando às Referências (bibliográficas), 

Narcélio... Alguns trabalhos e autores necessitam explicitar autores que consultaram, mas qua 

ainda não foram referidos no seu trabalho já escrito. Ou pode tratar-se de trabalhos que eles ainda 

sequer leram, mas que sabem que vão ser úteis, então, eles colocam no final com o título de 

Bibliografia ou Bibliografia Consultada. NARCÉLIO 

  2/9/2011 19:32:44 Rafael Basicamente isso, lá na aula tem todos os outro detalhes, é 

só ler com calma novamente. Viviane Freire 

  2/9/2011 19:32:55 FÁTIMA SOUSA Como vê rafael não podemos confundir 

Bibliografi com Referências.   

  2/9/2011 19:33:04 NARCÉLIO Obrigado, Fátima! FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:33:25 Viviane Freire Obrigada, Rafael!!! Rafael 

  2/9/2011 19:34:01 FÁTIMA SOUSA Muito bem, Rafael! Ficou claro, turma?   
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  2/9/2011 19:34:32 Rafael Ah professora, no trabalho de Sociolinguística o texto nos 

manda colocar a referência antes do fichamento, isso acontece ou foi só nesse caso?

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:34:43 FÁTIMA SOUSA Reforço o conselho do Rafael: Basicamente 

isso, lá na aula tem todos os outro detalhes, é só ler com calma novamente.   

  2/9/2011 19:36:15 FÁTIMA SOUSA Antes de qualquer fichamento, devemos 

colocar a referência, sim. Do contrário, não teremos cmo identificar o material fichado.   

  2/9/2011 19:36:29 emília E a minha pergunta Professora? Em relacão aos trabalhos.

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:38:00 Viviane Freire Rafael, vai uma perguntinha boba: O que é 

fichamento?Será que fço e não sei o que é? rsrsrsrs!!!! Rafael 

  2/9/2011 19:38:10 FÁTIMA SOUSA Desculpe-me, Emília, vc poderia repetir? 

Acho que ficou muito para trás. emília 

  2/9/2011 19:38:37 Charles Gabriel Professora o q basicamente deve conter em 

uma referência? Já aconteceu de alguns trabalhos estarem com uma referência incompleta!   

  2/9/2011 19:39:03 Rafael Fátima, infelizmente por motivos "técnicos" não poderei 

ficar até 20, então realmente preciso sair. Espero que meu aproveitamento tenha sido um pouco 

bom... FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:39:06 emília Se nos seus trabalhos já vão ser cobrados essa estrutura de 

texto acadêmico FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:39:52 emília Afinal agora que estamos tomando conhecimento

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:40:11 NARCÉLIO Sei q nao é o momento, mas li algumas perguntas dos 

colegas sobre resenha, resumo científico,... a pergunta q te faço é a seguinte: o q é esse projeto?

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:40:21 Rafael É um texto onde se destaca as ideias principais de um 

autor/obra, em nosso trabalho estava pedindo tópicos, lembra? Viviane Freire 

  2/9/2011 19:41:14 Rafael Boa noite, precisarei sair. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:41:22 FÁTIMA SOUSA Charles Gabriel, a resposta para a sua 

pergunta está bem explicadinha na aula, mas sucintamente deve conter: autor, título da obra, 

local, editora, data. Há outas informações, dependendo da obra. Veja lá. Verá também outros 

detalhes que seria muito difícil explicar aqui. Charles Gabriel 

  2/9/2011 19:41:24 Rafael saiu da sala...   

  2/9/2011 19:41:25 Rafael saiu da sala...   

  2/9/2011 19:42:21 FÁTIMA SOUSA Rafael, pena que já vai. Espero mesmo que 

seu aproveitamento tenha sido bom. Charles Gabriel 

  2/9/2011 19:42:45 Viviane Freire O Rafael, deve ter tido problema com a internet, isso 

sempre acontece comigo tbm, hoje, é que tá ótimi, graças a DEUS!!! Rafael 

  2/9/2011 19:42:52 Charles Gabriel Obrigado, professora   

  2/9/2011 19:42:53 emília Aguardo resposta FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:45:55 MARIA SOARES Vou indo, boa noite!   

  2/9/2011 19:46:00 emília Numa redação técnico científica devemos sempre usar dos 

principios basicos? Clareza, precisão, ,comunicabilidade... FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:46:13 emília Boa noite MARIA SOARES 

  2/9/2011 19:46:21 MARIA SOARES saiu da sala...   

  2/9/2011 19:46:34 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  2/9/2011 19:46:34 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   
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  2/9/2011 19:46:34 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  2/9/2011 19:46:34 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  2/9/2011 19:46:34 FÁTIMA SOUSA Desculpem-me escolhi a pessoa errada para a 

última comunicação. Charles Gabriel 

  2/9/2011 19:46:34 FÁTIMA SOUSA Emília, claro que vocês serão cobrados 

quanto Às condições do texto acadêmico! Afinal são acadêmicos e professores também. Desculpe 

a demora. emília 

  2/9/2011 19:46:35 FÁTIMA SOUSA entrou na sala...   

  2/9/2011 19:48:01 Charles Gabriel Mas professora tem coisas q estamos 

aprendendo agora... tem q dar um desconto né! rsrsrs   

  2/9/2011 19:48:31 FÁTIMA SOUSA Emília, vou responder sua pergunta 

novamente. Estou com problemas de conexão. Vocês serão cobrados, sim, quanto à questão do 

texto acadêmico, Além de acadêmicos também são futuros professores. emília 

  2/9/2011 19:48:53 emília Ok professora MARIA SOARES 

  2/9/2011 19:49:16 FÁTIMA SOUSA Claro que terão um "desconto". Mas nmão 

esperem muito, não. emília 

  2/9/2011 19:49:39 emília É importante sabermos pois assim, teremos mais cuidado ao 

realizar as atividades e para que fique tudo bem claro, correto! MARIA SOARES 

  2/9/2011 19:51:03 FÁTIMA SOUSA Muito bem! E façam isso sempre! emília 

  2/9/2011 19:52:51 NARCÉLIO Q VCS TAO ACHANDO DO CHAT?   

  2/9/2011 19:52:58 Viviane Freire Gente!!!! Rafael 

  2/9/2011 19:53:18 Viviane Freire saiu da sala...   

  2/9/2011 19:53:19 Viviane Freire entrou na sala...   

  2/9/2011 19:53:19 Viviane Freire saiu da sala...   

  2/9/2011 19:53:19 Viviane Freire entrou na sala...   

  2/9/2011 19:53:25 FÁTIMA SOUSA Se não teverem mais dúvida, podemos avaliar 

este nosso encontro e nos despedir, pois logo terei outra turma. Que acharam? Deu pra esclarecer 

alguma coisa? emília 

  2/9/2011 19:53:29 emília Poderia aproveitar esse momento para esclarecer algo. 

Quando postei mensagem no fórum a respeito da sua ausência é porque já estamos acostumados a 

ser muito respondidos ppelo tutor em outras disciplinas então fiquei achando bem diferente na 

sua ok FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:54:16 emília E isso tbm nos motiva bastante , falo por mim mas cacredito 

que a turma tbm pense assim. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:54:30 FÁTIMA SOUSA Emília, entendo sua cobrança e lhe dou razão. 

O tutor não pode se ausentar, mesmo. emília 

  2/9/2011 19:54:36 emília E foi interessante sim o chat FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:54:37 Viviane Freire Com certeza, Emília!!!!   

  2/9/2011 19:55:16 Charles Gabriel O chat foi ótimos, tiramos mtas duvidas...   

  2/9/2011 19:55:18 Viviane Freire Nós brasileiros (as), sempre temos uma confiança 

imensa nos educadores.   

  2/9/2011 19:55:20 NARCÉLIO XAU fÁTIMA E COLEGAS!   

  2/9/2011 19:55:33 NARCÉLIO saiu da sala...   

  2/9/2011 19:55:37 emília não perguntei muito pois ainda não domino o conteudo mas 

pretendo estudar bastante para compreender melhor. Obrigada pelos esclarecimentos.

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:55:42 Viviane Freire Xauzinho Charles!!!!   
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  2/9/2011 19:55:53 Charles Gabriel Vou indo agora professora,boa noite a tdos e 

um excelente final de semana   

  2/9/2011 19:56:07 emília boa noite Charles Gabriel 

  2/9/2011 19:56:18 Charles Gabriel saiu da sala...   

  2/9/2011 19:56:23 FÁTIMA SOUSA Fico feliz que continuem confiando nos 

educadores. Isso é bom, pois logo carregarão isso sobre seus ombros. emília 

  2/9/2011 19:57:06 FÁTIMA SOUSA Emília, sua participação foi acima da média. 

Não se preocupe. emília 

  2/9/2011 19:57:10 NATAN entrou na sala...   

  2/9/2011 19:57:13 Viviane Freire Eu Emília, tbm não domino, leio tudo que consigo é 

porque tenho dificuldades de entender ligeiro   

  2/9/2011 19:57:29 FÁTIMA SOUSA Boa noite, Charles!   

  2/9/2011 19:57:31 emília Professora poderei ficar nessa turma so para observar

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:57:46 emília na proxima assim aprenderei mais. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:57:57 Viviane Freire Emília, vc advinha meu pensamento?   

  2/9/2011 19:58:00 FÁTIMA SOUSA Pode, sim, mas pode participar também.

 emília 

  2/9/2011 19:58:05 emília ok FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:58:25 Viviane Freire rsrsrsrsrs, pensei o mesmo.... kkkkkkkkkkkkkkkk   

  2/9/2011 19:58:40 emília ViVi temos que aproveitar o máximo para esclarecer nossas 

dúvidas.kk Viviane Freire 

  2/9/2011 19:58:56 emília Boa noite Natan Viviane Freire 

  2/9/2011 19:59:14 emília Boa noite NATAN 

  2/9/2011 19:59:19 Viviane Freire Natan, fiquei na outra turma, mas boa noite!!!   

   

2/9/2011 19:59:25 NATAN O chat da 20:00 hs está começando agora?

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 19:59:54 NATAN Boa noite. emília 

  2/9/2011 20:00:13 Viviane Freire Vc Natan, estar sendo o 1º participante a entra neste, 

rsrsrsr   

  2/9/2011 20:00:34 jurandir entrou na sala...   

  2/9/2011 20:00:48 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  2/9/2011 20:00:48 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  2/9/2011 20:00:53 jurandir boa noite   

  2/9/2011 20:00:53 FÁTIMA SOUSA entrou na sala...   

  2/9/2011 20:01:10 emília Boa noite jurandir 

  2/9/2011 20:01:18 FÁTIMA SOUSA Boa noite, turma! Bem vindos!   

  2/9/2011 20:01:28 Viviane Freire Boa noite!!!!   

  2/9/2011 20:01:58 NATAN O que tratará o chat especificamente, professora?

 emília 

  2/9/2011 20:02:27 FÁTIMA SOUSA Vc não leu o comando do chat, Natan?

 NATAN 

  2/9/2011 20:02:29 jurandir boa, emília emília 

  2/9/2011 20:02:55 NATAN Se li, não lembro. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:03:48 FÁTIMA SOUSA Vamos fazer uma autoavaliação sobre o seu 

domínio a respeito das características e normas do texto acadêmico. NATAN 



216 

 

 

  2/9/2011 20:04:24 FÁTIMA SOUSA Vamos lá, então?!   

  2/9/2011 20:04:28 NATAN Ok, vamos lá. Tenho lido os textos, não todos.

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:04:53 FÁTIMA SOUSA Vocês querem expor alguma dúvida?   

  2/9/2011 20:05:30 emília PROFESSORA ESSAS CARACTERISTICAS DIZEM 

RESPEITO A CLAREZA, PRECISÃO, COMUNICABILIDADE E CONSISTÊNCIA.É ISSO?

 jurandir 

  2/9/2011 20:05:56 emília DESCULPE O TAMANHO DA LETRA jurandir 

  2/9/2011 20:06:34 FÁTIMA SOUSA Dizem respeito a isso, sim, mas a mais 

algumas coisas. emília 

  2/9/2011 20:06:42 emília ok jurandir 

  2/9/2011 20:07:05 emília ok   

  2/9/2011 20:07:30 NATAN Você se refere ao texto acadêmico? emília 

  2/9/2011 20:07:31 FÁTIMA SOUSA Por que você está se referindo ao Jurandir 

quando o enunciado nos interessa a todos, Emília? emília 

  2/9/2011 20:08:12 keziane entrou na sala...   

  2/9/2011 20:08:15 emília pq errei professora por isso corrigi depois   

  2/9/2011 20:08:45 emília Sim Natan NATAN 

  2/9/2011 20:09:24 NATAN O texto acadêmico não é científico? emília 

  2/9/2011 20:09:33 FÁTIMA SOUSA O que querem dizer "com texto acadêmico"?

 emília 

  2/9/2011 20:09:35 keziane Boa noite a todos!   

  2/9/2011 20:10:05 FÁTIMA SOUSA Boa noite Keziane! keziane 

  2/9/2011 20:10:15 Viviane Freire  o que diferenciar de um texto comum de um texto 

acâdemico?É nesse contexto.   

  2/9/2011 20:10:44 Viviane Freire Boa noite, Keziane!!!   

  2/9/2011 20:10:57 DarleneSilveira entrou na sala...   

  2/9/2011 20:11:09 emília Penso ser um texto com uma linguagem mais formal e que 

possui caracteristicas diferenciadas de outros textos NATAN 

  2/9/2011 20:11:10 NATAN É aquele busca fundamentos, uma resposta para uma 

determinada questão por m FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:11:29 NATAN continuando... FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:12:00 NATAN Desculpem, mas estou dando enter antes de terminar 

aí o texto vai embora. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:12:19 DarleneSilveira boa noite para todos   

  2/9/2011 20:12:22 keziane Qual o assunto em questão? FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:12:29 Viviane Freire Oi, Darlene, fiquei no 1º horário, mas ainda estou 

aqui para entender mais.....   

  2/9/2011 20:12:47 FÁTIMA SOUSA Já falei disso no chat anterior e vou retomar 

aqui. O texto acadêmico-cientíco é produzido na academia, pelas pessoas que estudam e 

trabalham nela, assim como vocês. Normalmente, produzimos textos acadêmicos (artigos, 

resenhas, portfólios etc). Redação comum pode ser um bilhete apressado, um recado que 

deixamos para uma amiga etc. Se for isso a que se refere, sim. São produções diferentes.   

  2/9/2011 20:13:03 orlando entrou na sala...   

  2/9/2011 20:13:23 FÁTIMA SOUSA Acontece, Natan. NATAN 

  2/9/2011 20:13:29 emília As caracteristicas que eu comentei seriam de uma redação 

tecnico-científica, correto? NATAN 



217 

 

 

  2/9/2011 20:13:44 Viviane Freire Orlando, vc é isso mesmo?rsrsrsrsr   

  2/9/2011 20:14:05 Viviane Freire Brincadeirinha!!!! orlando 

  2/9/2011 20:14:08 FÁTIMA SOUSA Correto, Emília. Mais acadêmico que técnico.

 emília 

  2/9/2011 20:14:11 DarleneSilveira para mim um texto academico, é um texto 

mais rico, com regras aser seguidas.   

  2/9/2011 20:15:10 NATAN Penso da mesma forma, Darlene, acho que existe 

uma formalidade e fundamentos nas afirmações, embasamentos. DarleneSilveira 

  2/9/2011 20:15:18 FÁTIMA SOUSA Acho que já entenderam sobre o texto 

acadêmico. Vejamos agora o que entenderam das citações.   

  2/9/2011 20:15:30 jurandir Acredito que dentro de suas características envolove 

a argumentação dentro de fato real, usando linguagem técnica sobre o assunto em foco e tento em 

vista para quem se escreve.   

  2/9/2011 20:16:43 NATAN Não ficou claro quando perguntei se na citação de 

uma paráfrase é necessário colocar apud, ou só aspas e o nome da autora que parafraseou o 

pensamento de outro? DarleneSilveira 

  2/9/2011 20:17:07 NATAN Não ficou claro quando perguntei se na citação de 

uma paráfrase é necessário colocar apud, ou só aspas e o nome da autora que parafraseou o 

pensamento de outro? FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:17:20 FÁTIMA SOUSA Jurandir, não estou entendendo o que está 

mencionando sobre argumentação e linguagem técnica. jurandir 

  2/9/2011 20:17:31 DarleneSilveira texto academico   

  2/9/2011 20:18:14 orlando Foi meu filho que escolheu esta figura, mas gostei, 

me pareço um pouco com este animal,Viviane. Viviane Freire 

  2/9/2011 20:18:25 DarleneSilveira existem vários tipos de citações, a direta, a 

indireta e as citações de citações.   

  2/9/2011 20:18:28 keziane Bom, primeiramente que são três as opções que 

temos para fazer uma citação:A direta, a indireta e a citação de citação, não é? FÁTIMA 

SOUSA 

  2/9/2011 20:18:35 Viviane Freire KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK orlando 

  2/9/2011 20:19:01 Viviane Freire Desculpe-me a letra foi sem querer. orlando 

  2/9/2011 20:19:17 jurandir Isso foi o que percebi de uma das partes da aula. Só 

falei com outras palavras. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:19:40 NATAN E a citação de paráfrase, o que seria? keziane 

  2/9/2011 20:19:58 keziane A direta deve ter até três linhas e estar contida entre 

aspas FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:20:22 keziane a citação de citação, eu acho. NATAN 

  2/9/2011 20:20:27 DarleneSilveira A citação direta, texto original( reproduzir um 

texto literalmente.   

  2/9/2011 20:21:19 FÁTIMA SOUSA Orlando, nunca pensei com qual animal eu 

me pareceria. Mas, agora vou pensar. orlando 

  2/9/2011 20:21:35 NATAN Então, deve-se colocar apud? keziane 

  2/9/2011 20:21:56 MARIA SOARES entrou na sala...   

  2/9/2011 20:22:06 DarleneSilveira A citação indireta( interpretar, resumir ou 

traduzir. e as citações de citações coloca-se em aspas. foi o que eu compreendir.   

  2/9/2011 20:22:09 emília kkkkkkkkkkkk FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:22:10 MARIA SOARES Boa noite! Posso acompanhar o chat?   
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  2/9/2011 20:22:25 Viviane Freire Orlando, vc conseguiu entender tudo do Potfólio?

 orlando 

  2/9/2011 20:22:51 DarleneSilveira Orlando, tu grande, eu tou até com medo.   

  2/9/2011 20:22:52 FÁTIMA SOUSA Vocês mencionam bem os tipos de citações, 

mas sabem o que significam?   

  2/9/2011 20:23:23 FÁTIMA SOUSA Boa noite, Maria! Bo vê-la de novo! MARIA 

SOARES 

  2/9/2011 20:23:24 Viviane Freire Ah, não tire o foco do chat, vou ficar quietinha.

 orlando 

  2/9/2011 20:23:45 DarleneSilveira eu acabei de informar, esta certo, ou não.

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:23:55 emília Boa pergunta professora. Eu não sei! FÁTIMA 

SOUSA 

  2/9/2011 20:24:00 FÁTIMA SOUSA Vocês viram que temaos masi uma 

companhia, não?   

  2/9/2011 20:24:30 NATAN Significa que o autor quer respaldar seu pensamento 

numa autoridade, ou mostrar que as ideias não são só dele. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:24:40 Viviane Freire Professora, essa pergunta é muito boa. Porque eu tbm 

ñ sei. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:24:54 keziane Penso que sim NATAN 

  2/9/2011 20:25:23 Viviane Freire Sim, professora. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:25:42 Viviane Freire Boa noite, Maria!!!! MARIA SOARES 

  2/9/2011 20:26:44 Viviane Freire Estava no 1º chat, mas fiquei para que possa entender 

melhor sobre estas normas e característcas!!! MARIA SOARES 

  2/9/2011 20:27:02 emília Seria o pensamento de determinado autor, ou seja suas 

palavras.   

  2/9/2011 20:27:20 orlando Não, tenho dúvidas em citação de citação.Gostaria 

que a professora Fátima ou você mesmo exemplificasse algo a respeito. Viviane Freire 

  2/9/2011 20:27:31 NATAN Conforme o texto: "As citações podem ser uma 

fórmula e, ao mesmo tempo, uma importante estratégia argumentativa...". FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:27:32 DarleneSilveira oi tem alguem ai. minha internet que dar o 

fora. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:28:26 DarleneSilveira oiiiiiiiiiiii   

  2/9/2011 20:28:28 DarleneSilveira    

  2/9/2011 20:28:28 DarleneSilveira ,   

  2/9/2011 20:28:41 DarleneSilveira saiu da sala...   

  2/9/2011 20:28:48 FÁTIMA SOUSA É isso mesmo! Quando fazemos citações 

queremos respaldar nosso pensamento, nossas ideias. Por isso, usamos a fala do outro de maneira 

variada. Diretamente, usando suas próprias palavras, ou interpretando-as ou, ainda, recorrendo a 

elas através da voz do outro.   

  2/9/2011 20:28:59 DarleneSilveira entrou na sala...   

  2/9/2011 20:29:18 Viviane Freire Darlene, estou aqui!!! DarleneSilveira 

  2/9/2011 20:29:53 DarleneSilveira estou tendo problemas   

  2/9/2011 20:29:58 FÁTIMA SOUSA Alguém gostaria de explicar o que é citação 

da citação?   
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  2/9/2011 20:30:13 keziane pois é a citação de citação você refaz a parte do texto 

de alguém com suas palavras, você pode colocar ou não entre aspas, porém tem colocar entre 

parenteses o nome do autor, o ano da publicação do livro, o apud e a página. NATAN 

  2/9/2011 20:30:30 FÁTIMA SOUSA Estamos recebendo deu texto, Darlene.

 DarleneSilveira 

  2/9/2011 20:31:05 NATAN A citação mostra também a honestidade e o caráter 

do escritor, pois muitas ideias são roubadas. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:31:10 DarleneSilveira Bem acho que éuma citação dentro de 

outra,porisso é que temos que usar aspas. e uma citação de outra citação.   

  2/9/2011 20:31:49 keziane E essa forma é uma das mais recomendadas, pois 

você conserva sua maneira de escrever mesmo no momento de citar os outros autores, deixando 

assim o texto mais agradável para o leitor. NATAN 

  2/9/2011 20:32:30 NATAN Ideias roubadas, principalmente quando a fonte é um 

"zé ninguém" que falou na rua uma ideia, que se tornou famosa por outro alguém.

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:33:24 FÁTIMA SOUSA Depois do que disseram vou tentar sintetizar. 

Citação de citação é aquela que é feita por um autor que já está recorrendo a outro fora do texto 

em questão. Ou seja, estamos lendo algo que é citado por um autor que já foi lido por outro.   

  2/9/2011 20:33:52 FÁTIMA SOUSA Será que deu para entender?   

  2/9/2011 20:34:06 emília sim   

  2/9/2011 20:34:20 keziane Deu sim , professora. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:34:24 NATAN Sim, mas não a citação de paráfrase. FÁTIMA 

SOUSA 

  2/9/2011 20:34:31 DarleneSilveira sim   

  2/9/2011 20:34:58 orlando Em relação ao portfólio, Medeiros faz comentários 

da definição de Bakhtin, poderia usar como citação de citação,ou seja,(Medeiros apud 

Bakhtin,2006,p...). FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:35:01 jurandir Sim, professora   

  2/9/2011 20:35:22 FÁTIMA SOUSA Natan falou de um ponto importante: as 

citações evitam que roubemos as ideias. Quando dizemos de quem elas são, mencionamos a 

autoria e, assim, evitamos apropriação indepta.   

  2/9/2011 20:35:53 keziane Desculpe, quando me referi a outros autores, quis 

dizer o que já foi dito por outros autores. NATAN 

  2/9/2011 20:36:42 NATAN Quando eu parafraseio, a oração se torna, mas a ideia 

continua sendo da fonte, daí acho que se deve colocar apud. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:36:43 emília ok keziane keziane 

  2/9/2011 20:36:56 keziane é verdade professora, por isso essas regras a respeito 

delas, para evitar que se cometam plágios. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:36:57 Viviane Freire Professora, fugindo do assunto: os colegas que estão 

faltando aqui no chat, por algum motivo, se prejudicam? FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:37:17 FÁTIMA SOUSA Quanto a Bakhtin, não se configura citação de 

citação, pois ele cita do próprio autor (Bakhtin). Seria se ele tivesse citado Bakhtin lido por outro 

autor que não fosse o próprio Bakhtin. orlando 

  2/9/2011 20:38:43 DarleneSilveira Natan citação indireta ou parafrase e a 

tanscrição das ideias de um autor usando suas proprias palavras   

  2/9/2011 20:39:07 FÁTIMA SOUSA Viviane, os colegas se prejudicam 

principalmente pela (não) aprendizagem, mas pela frequência também Viviane Freire 
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  2/9/2011 20:39:22 orlando Entendi professora. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:39:33 NATAN Eu sei, a pergunta é, usa-se o apud? DarleneSilveira 

  2/9/2011 20:39:52 DarleneSilveira fatima esta correto a minha colocação   

  2/9/2011 20:40:02 FÁTIMA SOUSA Usa-se o apud quando é, de fato, citação de 

citação. NATAN 

  2/9/2011 20:40:43 DarleneSilveira então na citação indireta não se usa o apud.   

  2/9/2011 20:40:59 NATAN Mas de que é a ideia, se não usar o apud, então a 

paráfrase se torna do escritor e a ideia também, pois a fonte não é mencionada, professora.

 FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:41:35 FÁTIMA SOUSA Darlene, está correta sim. Porém, não pode 

deixar de fazer as referências corretamente. DarleneSilveira 

  2/9/2011 20:42:07 DarleneSilveira ok. nunca esquecer as referencias   

  2/9/2011 20:43:22 DarleneSilveira E quanto ao genero textual, o que voccês mim 

dizem   

  2/9/2011 20:44:19 FÁTIMA SOUSA Natan, acho que ainda não entendeu: o APUD 

é para marcar a citação da citação. Quando a citação é por paráfrase, basta colocar o nome do 

autor e data. NATAN 

  2/9/2011 20:44:35 orlando Natam, parafrase é usada em citações indiretas onde 

a mesma mantém fielmente as ideias do autor e o mesmo tamanho do trecho original, segundo as 

normas da ABNT. NATAN 

  2/9/2011 20:45:06 keziane Só me corrigindo mais uma vez... eu quis dizer 

citação indireta, quando coloquei citação de citação, eu acabei confundindo...desculpem..   

  2/9/2011 20:45:18 NATAN Ok. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:45:21 DarleneSilveira o natan gostou desse apud. kkkkkkkkkkkkkk

   

  2/9/2011 20:46:06 NATAN Quase não pude entender DarleneSilveira 

  2/9/2011 20:46:44 FÁTIMA SOUSA Natan, mas que bom que entendeu! NATAN 

  2/9/2011 20:46:51 MARIA SOARES Vou indo, boa noite!   

  2/9/2011 20:47:05 emília Eu entendo Darlene, mas é porque isso é bem confuso, tem 

que ser esclarecido mesmo.   

  2/9/2011 20:47:12 MARIA SOARES saiu da sala...   

  2/9/2011 20:47:29 FÁTIMA SOUSA Boa noite, Maria. Espero que tenha gostado 

da turma.   

  2/9/2011 20:47:49 Viviane Freire Boa Noite, Maria!!!   

  2/9/2011 20:48:43 NATAN Gênero textual me parece que é a parte física ou 

virtual, a forma como são feita os textos: carta, bilhete, aula, e-mail... DarleneSilveira 

  2/9/2011 20:48:58 FÁTIMA SOUSA Turma, estamos quase no final. Vamos 

avaliar nosso encontro?   

  2/9/2011 20:49:19 emília Foi bastante proveitoso ficar também nessa outra turma, 

pude esclarecer outros pontos. Boa noite a todos!   

  2/9/2011 20:49:39 FÁTIMA SOUSA Que vocês acharam do nosso chat? Deu para 

aprender algumas coisas?   

  2/9/2011 20:49:54 DarleneSilveira Gente, eu tambem vou, ainda estou no 

colegio. vou buscar minha filha. boa noite e boa sorte no portfólio de vocês.   

  2/9/2011 20:50:09 Viviane Freire Professora, apesar de não tirar dúvidas dos colegas, e 

sim, preguntar muito a esses, minha participação vale? FÁTIMA SOUSA 
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  2/9/2011 20:50:17 emília E não esqueçam do portfólio até dia 04/09. Mãos à obra, 

gente!   

  2/9/2011 20:50:38 NATAN Um gosto de quero mais... FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:50:39 DarleneSilveira deu sim acho que deveria ter mais outros.   

  2/9/2011 20:50:56 FÁTIMA SOUSA Claro, Viviane! Vc está aqui e deu sua 

contribuição! Viviane Freire 

  2/9/2011 20:50:57 Viviane Freire Boa noite, Emília, valeu por sua participação!!!

 emília 

  2/9/2011 20:51:26 emília É o momento de mais contato com a professora, se faz 

necessário sempre.   

  2/9/2011 20:51:44 emília Boa noite Viviane e bons estudos!   

  2/9/2011 20:51:57 Viviane Freire Brigadooooooooooooooooooooooo emília 

  2/9/2011 20:52:05 DarleneSilveira saiu da sala...   

  2/9/2011 20:52:14 emília Boa noite a todos.   

  2/9/2011 20:52:15 NATAN Um abraço a todos e boa noite.   

  2/9/2011 20:52:20 keziane Eu acho proveitoso para ler os comentários depois, 

pois confesso que acho um pouco incômodo acompanhar, mais enfim tento participar, mesmo de 

uma forma um pouco atrapalhada... FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:52:24 FÁTIMA SOUSA É verdade! O chat aproxima muito o tutor e 

os alunos. Viviane Freire 

  2/9/2011 20:52:44 jurandir boa noite, valeu!!   

  2/9/2011 20:52:47 FÁTIMA SOUSA Boa noite pra vcs também! Durmam bem!

 Viviane Freire 

  2/9/2011 20:52:53 emília saiu da sala...   

  2/9/2011 20:52:53 emília saiu da sala...   

  2/9/2011 20:52:54 jurandir saiu da sala...   

  2/9/2011 20:53:00 NATAN saiu da sala...   

  2/9/2011 20:53:22 Viviane Freire Boa noite a todos!!!!   

  2/9/2011 20:53:48 orlando Achei ótimo, tirei algumas dúvidas.Obrigado 

professora! Até o próximo.Tchau! FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:54:07 Viviane Freire Valeu chegar de Pentecoste, ás pressas para 

participar desse. FÁTIMA SOUSA 

  2/9/2011 20:54:08 keziane saiu da sala...   

  2/9/2011 20:54:33 Viviane Freire Boa noite, Orlando!!!! orlando 

  2/9/2011 20:55:01 Viviane Freire Tchau a todos!!!!   

  2/9/2011 20:55:38 Viviane Freire saiu da sala...   

  2/9/2011 20:55:38 Viviane Freire entrou na sala...   

  2/9/2011 20:55:38 Viviane Freire saiu da sala...   

  2/9/2011 20:55:39 Viviane Freire entrou na sala...   

  2/9/2011 20:55:40 Viviane Freire saiu da sala...   

  2/9/2011 20:55:41 Viviane Freire entrou na sala...   

  2/9/2011 20:55:41 Viviane Freire saiu da sala...   

  2/9/2011 20:55:41 Viviane Freire entrou na sala...   

  2/9/2011 20:55:42 Viviane Freire saiu da sala...   

  2/9/2011 20:55:43 Viviane Freire entrou na sala...   

  2/9/2011 20:55:43 Viviane Freire saiu da sala...   

  2/9/2011 20:55:43 Viviane Freire entrou na sala...   
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  2/9/2011 20:55:43 Viviane Freire saiu da sala...   

  2/9/2011 20:55:44 Viviane Freire entrou na sala...   

  2/9/2011 20:55:44 Viviane Freire saiu da sala...   

  2/9/2011 20:55:44 Viviane Freire entrou na sala...   

  2/9/2011 20:56:00 Viviane Freire saiu da sala...   

  2/9/2011 20:56:00 Viviane Freire saiu da sala...   

  2/9/2011 20:56:10 orlando Boa noite, Viviane!!!!Gostou do Tigre? Viviane 

Freire 

  2/9/2011 20:56:51 orlando saiu da sala...   

  2/9/2011 20:56:51 orlando saiu da sala...   

  2/9/2011 20:56:55 Viviane Freire entrou na sala...   

  2/9/2011 20:57:00 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  2/9/2011 20:57:00 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  2/9/2011 20:57:22 Viviane Freire Sim, professora!!!!   

  2/9/2011 20:57:31 Viviane Freire saiu da sala...   

  2/9/2011 20:57:31 Viviane Freire saiu da sala...   

  3/9/2011 16:14:05 NARCÉLIO entrou na sala...   

  3/9/2011 20:20:13 Filhorock entrou na sala...   

  3/9/2011 20:21:22 Filhorock OLA NARCELIO   

  3/9/2011 20:44:54 Filhorock UM TEXTO ACADEMICO TEM QUE SER 

ESCRITO DE TAL FORMA QUE SEJA ENTENDIDO E ACEITO PELA COMUNIDADE 

CIENTIFICA. ESTABELECENDO CONCEITOS, PRE-INVESTIGADOS, PEQUISADOS, 

REESCRITOS OU NÃO E QUE SEUS CONHECIMENTOS OBEDEÇAM PRECEITOS BEM 

ESTTRUTURADOS QUE VENHAM FACILITAR, BEM COMO, CONCEBER-LHE 

CREDIBILIDADE CIENTIFICA.   

  3/9/2011 20:57:37 Filhorock CONSIDERO IMPORTANTE RESSALTAR QUE 

NA ELABORAÇÃO DO DE UM TEXTO ACADEMICO É PRECISO TER CONHECIMENTO 

AS NORMAS ACADEMICAS. É IMPORTANTE O USO DE UMA LINGUAGEM BEM 

ESTRUTURADA, CLARA, PRECISA, DE IDEIAS BEM FUNDAMENTADAS QUE 

EXPRIMA O VERDADEIRO CAMPO DE SUA PESQUISA DE MANEIRA ORGANIZADA 

CUJO FIM SEJA UM TRABALHO INTELECTUALIZADO DENTRO DO CAMPO 

CIENTIFICO. 

 

AULA 4 

20/9/2011 13:21:09 Viviane Freire entrou na sala...   

  20/9/2011 13:21:14 Viviane Freire entrou na sala...   

  20/9/2011 13:21:15 Viviane Freire entrou na sala...   

  20/9/2011 13:21:35 Viviane Freire entrou na sala...   

  20/9/2011 13:21:37 Viviane Freire entrou na sala...   

  20/9/2011 13:21:41 Viviane Freire saiu da sala...   

  20/9/2011 13:21:44 Viviane Freire saiu da sala...   

  20/9/2011 13:21:50 Viviane Freire saiu da sala...   

  20/9/2011 13:21:51 Viviane Freire saiu da sala...   

  20/9/2011 13:21:51 Viviane Freire saiu da sala...   

  20/9/2011 13:22:33 Viviane Freire saiu da sala...   

  20/9/2011 13:22:48 Viviane Freire entrou na sala...   
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  20/9/2011 13:26:38 Viviane Freire Gente, acho que não poderei participar deste chat por 

precisar ir em casa, mas eu irei ver e ler os conhecimentos adquiridos por vocês e com certeza, 

aprender muito com estes.   

  20/9/2011 13:26:45 Viviane Freire Vivi.   

  20/9/2011 13:29:01 Viviane Freire Ah! Orlando, gostei do tigre, rsrsr!!!   

  20/9/2011 13:30:04 Viviane Freire Bons estudos!!!   

  20/9/2011 13:30:27 Viviane Freire saiu da sala...   

  20/9/2011 13:30:27 Viviane Freire saiu da sala...   

  23/9/2011 14:49:42 NARCÉLIO entrou na sala...   

  23/9/2011 14:49:48 NARCÉLIO saiu da sala...   

  23/9/2011 18:08:59 DarleneSilveira entrou na sala...   

  23/9/2011 18:13:23 DarleneSilveira Boa noite,gostaria de começar falando sobre 

justificativa e fundamentação teórica,se alguém quizer comentar eu agradeço. até breve.   

  23/9/2011 18:18:27 DarleneSilveira saiu da sala...   

  23/9/2011 19:00:30 Aurecilha entrou na sala...   

  23/9/2011 19:00:31 emília entrou na sala...   

  23/9/2011 19:00:42 emília Boa noite   

  23/9/2011 19:01:08 Aurecilha Boa noite   

  23/9/2011 19:01:44 emília Gente por favor avise a professora que estou tendo que sair 

agora para resolver um problema do colégio da minha filha. Fico no horario de 8h. Obrigada   

  23/9/2011 19:02:18 emília Pois lá o atendimento é só até 7:30 e é urgente.   

  23/9/2011 19:02:22 emília saiu da sala...   

  23/9/2011 19:02:23 emília saiu da sala...   

  23/9/2011 19:02:45 FÁTIMA SOUSA entrou na sala...   

  23/9/2011 19:03:39 NATAN entrou na sala...   

  23/9/2011 19:04:00 FÁTIMA SOUSA Boa noite, Natan! NATAN 

  23/9/2011 19:04:30 FÁTIMA SOUSA Vc, está aí também, Aurecílha?

 Aurecilha 

  23/9/2011 19:04:52 NATAN Boa noite!   

  23/9/2011 19:05:06 Aurecilha Boa noite professora FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:06:29 FÁTIMA SOUSA Boa noite, Aurecilha! Vc estava tão quietinha 

que pensei que stivesse com problemas de conexão. Aurecilha 

  23/9/2011 19:06:39 Charles Gabriel entrou na sala...   

  23/9/2011 19:06:59 Aurecilha Não estava lendo FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:07:08 FÁTIMA SOUSA Vocês já viram a temática! Por onde 

começaremos?   

  23/9/2011 19:07:20 Charles Gabriel saiu da sala...   

  23/9/2011 19:07:21 FÁTIMA SOUSA Boa noite gabriel! Charles Gabriel 

  23/9/2011 19:08:04 FÁTIMA SOUSA VocÊs querem fazer alguma pergunta, em 

particular?   

  23/9/2011 19:08:50 FÁTIMA SOUSA Enquanto isso, pergunto: que estão achando 

desse tema?   

  23/9/2011 19:09:05 Charles Gabriel entrou na sala...   

  23/9/2011 19:09:35 Charles Gabriel Boa noite a todos   

  23/9/2011 19:09:45 FÁTIMA SOUSA Boa noite, de novo, Gabriel! Charles Gabriel 

  23/9/2011 19:10:13 Aurecilha Tenho uma dúvida, quanto ao trabalho apresentado 

em conclusão de curso, pode ser monografia ou artigo cientifíco? FÁTIMA SOUSA 
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  23/9/2011 19:10:25 Charles Gabriel Professora minha net está péssima, fica 

caindo direto, pois estou no interior e a conexão é muito ruim   

  23/9/2011 19:10:43 NATAN Estou gostando, pois os textos acadêmicos são bem 

organizados e didáticos, não são livres sem regras preestabelecidas, não são poéticos.

 FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:11:40 FÁTIMA SOUSA Aurecilha, o trabalho de final de curso é uma 

monografia. Isso se o curso for de Bacharelado. Se for de Licenciatura, após o Estágio, os alunos 

apresentam um Relatório de Estágio. Aurecilha 

  23/9/2011 19:12:33 Charles Gabriel Mas o artigo serve para conclusão de curso?   

  23/9/2011 19:12:41 NATAN Acho que é o nosso caso - Relatório de Estágio

 Aurecilha 

  23/9/2011 19:13:28 FÁTIMA SOUSA De fato, Natan, os textos/gêneros acadêmicos 

são organizados sob normas, regras estabelecidas corforme determina a própria comunidade 

acadêmica, que as segue segundo os critérios da ABNT. Vc bem observou. NATAN 

  23/9/2011 19:13:49 FÁTIMA SOUSA Espero que sua net melhore, Gabriel.

 Charles Gabriel 

  23/9/2011 19:13:54 Aurecilha Essa disciplina é muito importante para nós, pois nos 

ajuda a diferenciar os gêneros.   

  23/9/2011 19:13:55 Charles Gabriel Professora, entao nao apresentaremos uma 

monografia e sim um relátório...? Graças a Deus   

  23/9/2011 19:14:46 FÁTIMA SOUSA É isso mesmo, Gabriel! Já quefazem um 

curso de Licenciatura, vão fazer um Relatório de Estágio ao final do curso. Charles Gabriel 

  23/9/2011 19:15:16 Aurecilha Também fico mais tranquila em saber que 

apresentaremos relatório. Charles Gabriel 

  23/9/2011 19:15:51 FÁTIMA SOUSA Vocês têm se sentido mais inseridos no meio 

acadÊmico, a partir desses conhecimentos? Como vocês se avaliam hoje?   

  23/9/2011 19:17:29 NATAN Achei interessante o trabalho de elaborarmos um 

tema e justificá-lo logo no início do curso, nos fez pensar em nossos objetivos. Aurecilha 

  23/9/2011 19:19:49 FÁTIMA SOUSA Você está se referindo à atividade sobre o 

projeto, Natan? NATAN 

  23/9/2011 19:19:49 Charles Gabriel Realmente esse conhecimento faz com que 

nos sintamos como parte do meio acadêmico. Confesso que sempre tive muita dificuldade nessa 

questão de metodologia pelo fato de não gostar da disciplina   

  23/9/2011 19:19:49 NATAN Minha última postagem era direcionada a professora, 

desculpa!   

  23/9/2011 19:20:58 NATAN Minha postagem passa meia hora para aparecer, ufa!

   

  23/9/2011 19:21:33 MARIA SOARES entrou na sala...   

  23/9/2011 19:21:33 Aurecilha É verdade Natan. NATAN 

  23/9/2011 19:22:08 Aurecilha Sim professora, a leitura de diferentes gêneros nos 

possibilita mais segurança. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:22:08 FÁTIMA SOUSA Charles Gabriel disse uma coisa interessante: 

em geral as pessoas não gostam de metodologia científica, todavia precisamos delas no nosso dia 

a dia.   

  23/9/2011 19:22:43 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:22:43 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:22:43 NATAN saiu da sala...   



225 

 

 

  23/9/2011 19:22:43 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:22:43 MARIA SOARES entrou na sala...   

  23/9/2011 19:22:43 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:22:43 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:22:44 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:22:44 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:23:18 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:23:18 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:23:53 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:23:53 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:24:27 NATAN entrou na sala...   

  23/9/2011 19:24:27 MARIA SOARES boa noite, posso acompanhar o chat de vocês?

   

  23/9/2011 19:24:27 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:24:27 NATAN entrou na sala...   

  23/9/2011 19:24:28 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:24:28 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:25:02 FÁTIMA SOUSA Voltando à questão do artigo, ele não serve 

como trabalho de final de curso, porém alguns professores o fazem. Mas não é o certo; não é 

adequado. Não é o "gênero" indicado.   

  23/9/2011 19:26:48 Aurecilha Não estou vendo minhas postagens nem a de vocês, o 

que aconteceu?   

  23/9/2011 19:27:22 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:27:22 Aurecilha saiu da sala...   

  23/9/2011 19:27:23 Aurecilha saiu da sala...   

  23/9/2011 19:27:57 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  23/9/2011 19:27:57 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  23/9/2011 19:28:33 FÁTIMA SOUSA entrou na sala...   

  23/9/2011 19:29:40 FÁTIMA SOUSA Creio que a net deu pane para todos. Tive de 

sair e entrar novamente. Vamos ver se d´´acerto. Que bom vê-la, Maria!   

  23/9/2011 19:29:48 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 19:31:29 FÁTIMA SOUSA Alguém pode falar comigo pra que eu sinta 

que não estou só?!   

  23/9/2011 19:31:43 Aurecilha entrou na sala...   

  23/9/2011 19:32:21 Aurecilha Desculpe caiu minha Net   

  23/9/2011 19:32:26 NATAN entrou na sala...   

  23/9/2011 19:33:01 Aurecilha Eu também professora FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:33:09 NATAN Caiu! FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:33:26 Charles Gabriel entrou na sala...   

  23/9/2011 19:33:47 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  23/9/2011 19:33:47 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  23/9/2011 19:33:49 NATAN Acho que o problema foi no Solar. FÁTIMA 

SOUSA 

  23/9/2011 19:34:19 Charles Gabriel ê ê professora ta ruim hein   

  23/9/2011 19:34:31 Aurecilha Acredito que sim NATAN 

  23/9/2011 19:34:43 Charles Gabriel a net tá pessima   

  23/9/2011 19:35:08 FÁTIMA SOUSA entrou na sala...   
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  23/9/2011 19:35:24 MARIA SOARES entrou na sala...   

  23/9/2011 19:35:25 MARIA SOARES boa noite, posso acompanhar o chat de vocês?

   

  23/9/2011 19:35:32 NATAN Estamos de volta, professora. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:35:33 FÁTIMA SOUSA Acho que estamos de volta!   

  23/9/2011 19:35:40 Aurecilha E agora? Como vamos fazer?   

  23/9/2011 19:35:55 Aurecilha Boa noite Maria MARIA SOARES 

  23/9/2011 19:36:06 Charles Gabriel boa noite Maria   

  23/9/2011 19:36:17 FÁTIMA SOUSA Bem, a Maria está conosco. Lembram do 

outro chat? Lembram da pesquisa dela?   

  23/9/2011 19:36:52 NATAN Não FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:36:55 giovana entrou na sala...   

  23/9/2011 19:37:17 Charles Gabriel lembro dela, mas da pesquisa não   

  23/9/2011 19:37:19 giovana Boa noite!   

  23/9/2011 19:37:41 Aurecilha Infelizmente perdi o outro chat, estava sem net.

 FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:38:01 giovana Caros   

  23/9/2011 19:38:12 Aurecilha Boa noite Giovana giovana 

  23/9/2011 19:38:18 giovana Caros   

  23/9/2011 19:38:22 FÁTIMA SOUSA Vamos retomar. Eu havia feito uma pergunta 

que vou repetir. Vocês sentem que as normas/regrasm acadêmicas já fazem parte de vocês? Ou 

seja, essas regras já se inseriram em seu cotidiano acadêmico?   

  23/9/2011 19:38:29 giovana caros   

  23/9/2011 19:39:14 giovana O material sobre os textos acadêmicos é de excelente 

qualidade   

  23/9/2011 19:39:30 Charles Gabriel Algumas regras sim professora, como por 

exemplo, a formulação de resenhas   

  23/9/2011 19:39:35 giovana inclusive distribui entre os meus colegas de um outro 

curso   

  23/9/2011 19:39:54 FÁTIMA SOUSA Natan, a desculpe-me, mas na verdade a 

Maria é aorientadora da Geórgia que está fazendo a pesquisa sobre o chat. É verdade. Nós 

conversamos sobre a pesquisa da Geórigis. Até preenchemos os formulários.   

  23/9/2011 19:40:25 giovana Mas sua aplicação está diretamente relacionada   

  23/9/2011 19:40:31 Charles Gabriel para mim, a questão da referencia é bem 

complicadinha   

  23/9/2011 19:40:36 NATAN Sim, agora me lembro. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:40:42 giovana as leituras que fizermos   

  23/9/2011 19:41:08 Aurecilha Em parte, pois estamos conhecendo, mas já nos 

preoculpa quando temos que preparar um trabalho. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:41:10 NATAN Quando o chat enche, fica complicado. MARIA 

SOARES 

  23/9/2011 19:42:04 FÁTIMA SOUSA É verdade, Gabriel, as referÊncias são 

complicadas e não "entram" na nossa vida de uma vez. Sempre teremos que recorrer à ABNT. 

Não se preocupe. Charles Gabriel 

  23/9/2011 19:42:31 Charles Gabriel o problema é q sao mtas regrinhas q temos q 

observar na resolução de um trabalho científico   
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  23/9/2011 19:42:40 Aurecilha O que ainda é difícil pra mim são as citações

 FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:43:13 FÁTIMA SOUSA Turma, só em me dizerem que estão se 

preocupando com a normas, ao preparar um trabalho, já é sinal de que as normas já fazem parte, 

sim, de suas vidas.   

  23/9/2011 19:44:09 Aurecilha Que bom, é sinal que um dia as dominaremos.

 FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:44:19 FÁTIMA SOUSA Natan, tem razão, muitos participantes 

complica, mas ainda nem temos muitos ... Aos poucos vou respponder a todas as questões.   

  23/9/2011 19:44:23 NATAN Estou com um vírus, sempre interrompido por ele, 

tenham paciência comigo.   

  23/9/2011 19:44:53 Charles Gabriel concerteza professora, por mais que não 

queiramos elas, mesmo assim ainda fazem parte de nossas vidas até pq somos academicos... e 

temos o dever de observar essas regras   

  23/9/2011 19:45:27 FÁTIMA SOUSA Falaram que são muitas regrinhas. É verdade 

também. PAra lidar com isso, somente a prática. À medida que vamos praticando, vamos nos 

familiarizando com elas e vamos incorporando ao nosso repertório e vai ficando cada vez mais 

fácil.   

  23/9/2011 19:45:54 Aurecilha é verdade Charles Gabriel 

  23/9/2011 19:46:15 NATAN Gostei muito das regras, elas ajudam não só a 

elaborarmos um texto científico, mas qualquer texto, fica bem organizado dizer o que, para que, 

qual o objetivo, o tempo, modo, é muito legal. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:46:53 Charles Gabriel Auricélia, já eu consegui captar legal a 

questão das citações, porém, o q não gosto é de formatar qndo se trata de uma de mais de 03 

linhas   

  23/9/2011 19:47:17 FÁTIMA SOUSA Vocês vão ver que, à medida que vão se 

apropriando das regras e tudo mais que diz respeito à academia, tudo vai ficando mais acessível.

   

  23/9/2011 19:48:22 FÁTIMA SOUSA O nata disse uma coisa importante. As 

normas "elas ajudam não só a elaborarmos um texto científico, mas qualquer texto". Elas nos 

ajudam a nos disciplinar.   

  23/9/2011 19:48:53 Charles Gabriel a verdade é q no ensino mádio a gente não ve 

isso   

  23/9/2011 19:49:10 NATAN O vírus parece uma mutuca rodando próximo ao 

nariz, do ouvido e da boca, irritante. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:49:21 Aurecilha é gostei dessa parte, disciplina. NATAN 

  23/9/2011 19:50:32 FÁTIMA SOUSA Voltemos às citações. Em caso de dúvidas, a 

ABNT deve estar do lado. São "regrinhas" meio chatas com as quais não devemos quebrar muito 

a cabeça no começo. Nós só a dominamos com a prática. Acho que foi a Aurecilha que tocou 

nessa questão.   

  23/9/2011 19:51:38 Aurecilha Espero me familiarizar logo com essa regras.

 FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:51:54 FÁTIMA SOUSA E vc, Giovana, ainda não lhe dei a menor 

atenção? giovana 

  23/9/2011 19:52:22 NATAN Parece-me que há uma flexibilidade nas citações, 

pois percebo alguns detalhes divergentes em algumas obras, estou certo? FÁTIMA SOUSA 
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  23/9/2011 19:52:56 Charles Gabriel professora o que mais gostei das aulas foi a 

respeito da resenha   

  23/9/2011 19:53:09 FÁTIMA SOUSA Está certíssimo, Natan. Porém, algumas não 

são aceitáveis quanto à ABNT. É preciso ter cuidado. NATAN 

  23/9/2011 19:53:15 NATAN Por quê? FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:53:15 Charles Gabriel até pq é mto cobrada... até mesmo no ensino 

médio   

  23/9/2011 19:53:51 NATAN O por quê foi para o Charles, professora.

 FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:54:04 NATAN Por quê? Charles Gabriel 

  23/9/2011 19:54:10 FÁTIMA SOUSA De fato, Gabriel, a resenha é um gênero muito 

importante e muito útil. Acho até que devemos explorá-lo mais. Charles Gabriel 

  23/9/2011 19:55:01 Aurecilha Professora a ABNT passa por reformas, atualizações 

ou sempre segue as regras prontas e aprovadas? FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:55:17 Charles Gabriel Natan é pelo fato de ser muito cobrada, tanto 

no ensino superior quanto no médio   

  23/9/2011 19:55:31 NATAN Fico imaginando em como será a prova, pois acho 

muito conteúdo. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:55:58 Charles Gabriel Concordo Natan   

  23/9/2011 19:56:18 Aurecilha Já pensei nisso também Natan. NATAN 

  23/9/2011 19:57:02 FÁTIMA SOUSA Ainda quanto às regras e à ABNT. A ABNT 

não muda com muita frequência. Ela faz alguns ajustes devez em quando, sempre que é 

necessário. As regras, muitas vezes, levam a isso. Charles Gabriel 

  23/9/2011 19:57:28 Aurecilha Obrigada professora. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:57:36 FÁTIMA SOUSA Como já estamos quase sem tempo, pois logo 

entra a outra turma, vou falar rapidamente sobre como será a prova. Charles Gabriel 

  23/9/2011 19:58:14 Aurecilha E onde vemos esses ajustes? FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 19:59:09 FÁTIMA SOUSA A prova vai avaliar uma parte de conteúdo de 

cada aula. Certamente, a coordenadora vai colocar aquilo que considerar mais relevante em cada 

aula. Então, vcs deverão se preparar bem para os tópicos principais. Charles Gabriel 

  23/9/2011 19:59:29 Charles Gabriel Ok   

  23/9/2011 19:59:33 Charles Gabriel vou indo   

  23/9/2011 19:59:43 Charles Gabriel bom fim de semana a tdos   

  23/9/2011 19:59:52 FÁTIMA SOUSA Na revisão, daremos uma geral sobre isso. 

Não faltem! Charles Gabriel 

  23/9/2011 19:59:52 NATAN Eita! Obrigado professora. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:00:07 Charles Gabriel Pode deixar   

  23/9/2011 20:00:08 Aurecilha OK, professora , boa noite. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:00:13 Charles Gabriel saiu da sala...   

  23/9/2011 20:00:18 Aurecilha Boa noite   

  23/9/2011 20:00:19 FÁTIMA SOUSA Antes de irem, pergunto: que acahra do chat?

 Charles Gabriel 

  23/9/2011 20:00:20 NATAN Fiquem na Paz e boa noite.   

  23/9/2011 20:00:47 Aurecilha Bom, esclarecedor. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:01:33 NATAN Acho que essa disciplina deveria ter um número 

maior de chats   

  23/9/2011 20:02:04 Aurecilha Concordo. NATAN 
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  23/9/2011 20:02:16 FÁTIMA SOUSA Que bom que gostaram. Eu também acho que 

os chats são indispensáveis! Charles Gabriel 

  23/9/2011 20:02:18 NATAN Desculpe, mas gostaria de saber uma pontinha da sua 

pesquisa, sua opinião sobre o chat. MARIA SOARES 

  23/9/2011 20:03:27 NATAN Por favor, não atrapalha nada, é só uma curiosidade.

 MARIA SOARES 

  23/9/2011 20:03:52 FÁTIMA SOUSA Achei maravilhoso. Gostei muito de suas 

perguntas e de suas colocações. Acho que deu para minimizar muitas dúvidas e deu, 

principalmente, para atingir o objetivo do propunha próprio chat. Charles Gabriel 

  23/9/2011 20:04:12 FÁTIMA SOUSA Desejo um bom fim de semana a todos e 

agradeço pela presença! Charles Gabriel 

  23/9/2011 20:04:34 NATAN saiu da sala...   

  23/9/2011 20:04:42 Aurecilha Bom fim de semana!   

  23/9/2011 20:04:51 Aurecilha saiu da sala...   

  23/9/2011 20:04:51 Aurecilha saiu da sala...   

  23/9/2011 20:05:39 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  23/9/2011 20:05:40 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  23/9/2011 20:07:30 FÁTIMA SOUSA entrou na sala...   

  23/9/2011 20:09:13 fatima entrou na sala...   

  23/9/2011 20:09:36 fatima saiu da sala...   

  23/9/2011 20:09:36 fatima saiu da sala...   

  23/9/2011 20:09:57 FÁTIMA SOUSA Estou aqui!   

  23/9/2011 20:11:05 giovana Sim, professora Fátima   

  23/9/2011 20:11:43 giovana Ao elaborar um trabalho acadêmico   

  23/9/2011 20:12:09 giovana já sinto a necessidade de aplicar as regras   

  23/9/2011 20:12:19 DarleneSilveira entrou na sala...   

  23/9/2011 20:12:21 giovana ao tipo solicitado   

  23/9/2011 20:12:29 giovana embora ainda não os domini   

  23/9/2011 20:13:00 giovana domine   

  23/9/2011 20:13:13 DarleneSilveira olá, entrei mais cedo mais pedeir aconexao só 

conseguindo agora   

  23/9/2011 20:13:31 FÁTIMA SOUSA Primeiro, boa noite a todos, inclusive a Maria.

   

  23/9/2011 20:13:49 DarleneSilveira boa noite   

  23/9/2011 20:14:11 giovana Boa noite, professoras   

  23/9/2011 20:14:13 FÁTIMA SOUSA Estou vendo que estão dispostas a conversar 

sobre o tema. Fico contente.   

  23/9/2011 20:14:39 giovana É um tema muito bom   

  23/9/2011 20:14:47 giovana da vontade de aprender mais   

  23/9/2011 20:15:04 giovana Só que requer, como já foi dito pela senhora   

  23/9/2011 20:15:26 DarleneSilveira no inicio postei sobre justificativa e 

fundamentação teórica,pose comentar a respeito   

  23/9/2011 20:15:29 FÁTIMA SOUSA Como vocês estão se sentindo agora que já 

sabem que precisam "obedecer" a regras acadêmicas?   

  23/9/2011 20:15:30 giovana , nos fóruns   

  23/9/2011 20:15:48 giovana ressaltou, inclusive, que a leitura apressada   

  23/9/2011 20:16:08 giovana não nos faria entender (interpretação minha)   
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  23/9/2011 20:16:21 giovana e é o que acontece   

  23/9/2011 20:16:48 DarleneSilveira andei pesquisando e observei que todos 

trabalhos academicossegue tais regras   

  23/9/2011 20:16:55 giovana Sinto que minhas maiores dificuldades são pelo fato 

da leitura insuficiente   

  23/9/2011 20:17:24 FÁTIMA SOUSA É verdade, Giovana. Temos que ter método 

para tudo. A leitura precisa seguir trâmites. giovana 

  23/9/2011 20:17:47 DarleneSilveira olá ,,,,,,,,,,,,............................   

  23/9/2011 20:19:21 FÁTIMA SOUSA Também é verdade, Darlene, todos os 

trabalhos acadêmicos são produzidos sob um rigoroso controle. As regras são rigorosamente 

obedecidas. Do contrário, a comunidade acadêmica, de certa forma, o rejeita. DarleneSilveira 

  23/9/2011 20:20:42 DarleneSilveira Fátima dar para explicar sobre a 

fundamentação e como funciona( ter 5 e no max 8 paginas) FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:20:56 FÁTIMA SOUSA Mas, vocês ainda não disseram como estão 

"se saindo" com essas regras. DarleneSilveira 

  23/9/2011 20:21:26 DarleneSilveira não fiz essa parte do portfolio e gostaria de 

concluir FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:21:34 FÁTIMA SOUSA A que fundamentação se refere? do projeto de 

pesquisa? DarleneSilveira 

  23/9/2011 20:21:45 DarleneSilveira sim FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:22:18 FÁTIMA SOUSA O portfólio não pede Fundamentação, mas 

Justificativa. Não é isso? DarleneSilveira 

  23/9/2011 20:23:47 DarleneSilveira  pede sim a 2 questão do portfolio2letra b) a 

fundamentação teórica deve ter nominimo 5 e no max 8 paginas FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:23:53 FÁTIMA SOUSA Sobre o que estão pensando? DarleneSilveira 

  23/9/2011 20:24:24 giovana O que gosto muito no material   

  23/9/2011 20:24:32 giovana é que é muito informativo   

  23/9/2011 20:25:12 giovana mostra os termos a serem utilizados em cada tipo de 

trabalho acadêmico   

  23/9/2011 20:25:26 giovana em como citar as obras dos autores   

  23/9/2011 20:25:56 FÁTIMA SOUSA É verdade, as aulas foram elaboradas com 

muito cuidado para que vocês tivessem acesso a muitas informações. Ficamos contentes que 

reconheça isso. giovana 

  23/9/2011 20:26:01 giovana Boa noite, minha cara Aurecilha   

  23/9/2011 20:26:06 DarleneSilveira eu só sei que a partir de agora só farei textos 

academicos é mais complexo.A gente se sente diferenciada, mais preciso aprender mais.

 FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:26:20 giovana E uma coisa me conforta   

  23/9/2011 20:26:53 giovana é de que no momento em começar a produzir saberei 

como conduzir o trabalh   

  23/9/2011 20:27:32 FÁTIMA SOUSA Isso! Quando forem produzir seus textos 

acadêmicos, tenham sempre em mente as normas da academia.Não abram mão dessa condição.   

  23/9/2011 20:30:32 DarleneSilveira sim, então e só elaborar uma justificativa para 

um tema de Linquistica da minha escolha e enviar. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:30:54 FÁTIMA SOUSA Voltando ao portfólio. VocÊs devem fazer 

uma justificativa e ela não deve ter 8 páginas, não. Creio que são 2. Vejam na própria aula.   

  23/9/2011 20:31:51 DarleneSilveira ok FÁTIMA SOUSA 
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  23/9/2011 20:32:40 FÁTIMA SOUSA Ao fazer essa atividade, também não 

esqueçam de que ela tem sua próprias regras. Então, siga-as corretamente. Para isso, poderão ler 

bastante sobre uma Justificativa. Há material sobre o assunto.   

  23/9/2011 20:33:21 FÁTIMA SOUSA Há alguma regra, em particular, que as tenha 

incomodado mais?   

  23/9/2011 20:35:40 DarleneSilveira Quais as diferenças entre um texto academico 

e um projeto de pesquisa FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:36:14 FÁTIMA SOUSA Um projeto de pesquisa é exemplo de um 

texto acadêmico. DarleneSilveira 

  23/9/2011 20:36:58 FÁTIMA SOUSA Um texto acadêmico é aquele que se submete 

às normas acadêmicas. Então, o projeto é um deles. DarleneSilveira 

  23/9/2011 20:39:26 FÁTIMA SOUSA Meninas, DarleneSilveira 

  23/9/2011 20:40:13 DarleneSilveira Fátima depois voce pode dar uma olhada no 

meu portfolio^na area publica pois postei o meus portfolio das aulas 2 e 3. FÁTIMA 

SOUSA 

  23/9/2011 20:40:15 FÁTIMA SOUSA Meninas, por que esse silêncio? Não têm mais 

nada a perguntar?   

  23/9/2011 20:40:37 FÁTIMA SOUSA Posso, sim, Darlene. DarleneSilveira 

  23/9/2011 20:41:00 DarleneSilveira Obrigada FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:42:52 FÁTIMA SOUSA Então, vou dizer uma coisa séria: vocês 

devem dar mais atenção à questão das regras acadêmicas aos seus textos. Não podem esquecer 

que estão em um curso universitário e que precisam zelar pela sua imagem de acadêmicos.   

  23/9/2011 20:44:23 FÁTIMA SOUSA Quando falo das regras, estou me referindo a 

tudo: formato do texto, uso do vocabulário adequado, uso da ortogradia e dos recursos 

gramaticiis, estrutura das frases/enunciados etc.   

  23/9/2011 20:45:11 DarleneSilveira para tem um boa compreensão sobre 

produção de textos academicos, temos que ler muito. sem ler não dar para compreender e temos 

que ler muito, mais de uma vez até entender. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:45:28 FÁTIMA SOUSA Como nosso tempo está se esgotando, 

gostaria de saber se vocÊs aprovetaram o chat. O que acharam?   

  23/9/2011 20:45:53 FÁTIMA SOUSA É verdade. A leitura é indispensável!   

  23/9/2011 20:46:12 DarleneSilveira pode dar dicas para nos sobre a prova de 

quinta-feira. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:47:26 FÁTIMA SOUSA Sobre a prova, nós falaremos na revisão. 

Posso adiantar que ela abordará o principal de cada aula.   

  23/9/2011 20:48:57 FÁTIMA SOUSA Releiam as aulas e escrevam também os 

princiapais gêneros. Isso ajudará.   

  23/9/2011 20:49:06 DarleneSilveira o chat foi muito bom,pois clareia nossas 

ideias, e quase umaaula presencial. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:49:54 FÁTIMA SOUSA É verdade. O chat vale uma aula. Eu sou 

muito favorável aos chats.   

  23/9/2011 20:50:05 FÁTIMA SOUSA Que achou, Giovana? giovana 

  23/9/2011 20:51:21 DarleneSilveira acho que só tem nos duas FÁTIMA 

SOUSA 

  23/9/2011 20:52:18 FÁTIMA SOUSA Então, agradeço pela participação. Foi ótimo 

papiar e saber do ionteresse em discutir as temáticas das aulas.   
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  23/9/2011 20:53:10 FÁTIMA SOUSA Como só estamos nós duas, Darlene, acabou 

em "aula" particular pela net. Desejo-lhe um bom final de semana!   

  23/9/2011 20:54:08 DarleneSilveira Obrigado a voc~e por tirar minhas duvidas, e 

se der posta a nota do portfolio1 da aula 2, antes da prova para eu saber se fiz direito.

 FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:54:41 FÁTIMA SOUSA Ou da aula 3?   

  23/9/2011 20:55:12 DarleneSilveira da aula tres tambem estão todos na area 

publica. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:55:49 DarleneSilveira aula 2 e aula 3. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:55:56 FÁTIMA SOUSA Estou meio atrapalhada com algumas coisas, 

mas não se preocupe que tudo dará certo. DarleneSilveira 

  23/9/2011 20:56:20 FÁTIMA SOUSA Vou verificar a sua situação e dou retorno.

 DarleneSilveira 

  23/9/2011 20:56:38 DarleneSilveira tudo bem confio em voce, boa noite e um 

bom fim de semana. FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:57:16 FÁTIMA SOUSA Boa noite, Darlene! DarleneSilveira 

  23/9/2011 20:57:28 DarleneSilveira  tchau....... FÁTIMA SOUSA 

  23/9/2011 20:58:16 DarleneSilveira saiu da sala...   

  23/9/2011 20:58:39 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  23/9/2011 20:58:39 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  23/9/2011 21:16:14 DarleneSilveira entrou na sala...   

  23/9/2011 21:16:31 DarleneSilveira saiu da sala...   

  23/9/2011 22:30:44 MARIA SOUSA entrou na sala...   

  23/9/2011 22:30:45 MARIA SOUSA entrou na sala...   

  23/9/2011 22:31:48 MARIA SOUSA saiu da sala...   

  23/9/2011 22:35:32 MARIA SOUSA entrou na sala...   

  23/9/2011 22:35:44 MARIA SOUSA saiu da sala...   

  24/9/2011 08:55:46 DENISY RIBEIRO entrou na sala...   

  26/9/2011 20:56:19 orlando entrou na sala...   

  28/9/2011 01:17:10 MARIA SOUSA entrou na sala...   

  28/9/2011 01:17:48 MARIA SOUSA Oi Giovana giovana 

  28/9/2011 01:18:27 MARIA SOUSA saiu da sala...   

  28/9/2011 10:20:57 NAIANE LORENO entrou na sala...   

  28/9/2011 10:21:03 NAIANE LORENO saiu da sala...   

  28/9/2011 12:08:29 Viviane Freire entrou na sala...   

  28/9/2011 12:09:19 Viviane Freire Que pena, que perdi esse chat, mas não foi porque eu 

quis.   

  28/9/2011 12:09:50 Viviane Freire É por problemas que surgem, infelizmente.   

  28/9/2011 12:09:58 Viviane Freire saiu da sala...   

  28/9/2011 12:09:58 Viviane Freire saiu da sala...   

  28/9/2011 21:00:12 FÁTIMA SOUSA entrou na sala...   

  28/9/2011 21:00:27 FÁTIMA SOUSA saiu da sala...   

  29/9/2011 13:05:43 Rafael entrou na sala...   

  29/9/2011 13:08:56 Rafael Alguém Online?   

  29/9/2011 13:10:27 Rafael saiu da sala...   

  29/9/2011 13:10:29 Rafael saiu da sala...   

  30/9/2011 14:07:47 Viviane Freire entrou na sala...   
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  30/9/2011 14:08:11 Viviane Freire É galera, preciso ir embora.   

  30/9/2011 14:08:28 Viviane Freire Abraços a todos!!!   

  30/9/2011 14:08:34 Viviane Freire saiu da sala...    

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

(C1LTTBR) 

 

10/9/2011 17:41:46 Betania entrou na sala...    

  10/9/2011 17:42:10 Betania Oi, Júnior    

  10/9/2011 17:43:22 Betania entrou na sala...    

  10/9/2011 17:47:51 ALICE SILVA entrou na sala...    

  10/9/2011 17:48:02 ALICE SILVA Boa noite a todos    

  10/9/2011 17:48:30 Betania Boa noite!!!!    

  10/9/2011 17:48:48 Betania Que bom estar com vcs!    

  10/9/2011 17:49:17 Betania Kd vc Alice? ALICE SILVA  

  10/9/2011 17:49:33 ALICE SILVA Olá Betania  

  10/9/2011 17:49:36 ALICE SILVA tudo bem? Betania  

  10/9/2011 17:50:02 Betania Kd os demais? ALICE SILVA  

  10/9/2011 17:50:40 ALICE SILVA estão para chegar chegar professora Betania  

  10/9/2011 17:51:11 Betania Então vamos esperá-los. ALICE SILVA  

  10/9/2011 17:51:34 ALICE SILVA ok Betania  

  10/9/2011 17:52:14 EMANUELLE MOREIRA entrou na sala...    

  10/9/2011 17:52:27 EMANUELLE MOREIRA saiu da sala...    

  10/9/2011 17:53:55 Betania Pra onde foi Emanuelle, Alice? ALICE SILVA  

  10/9/2011 17:54:15 Betania Rs! ALICE SILVA  

  10/9/2011 17:55:20 ALICE SILVA Também não entendi,Professora.rsrsr Betania  

  10/9/2011 17:55:26 EMANUELLE MOREIRA entrou na sala...    

  10/9/2011 17:55:37 Junior entrou na sala...    

  10/9/2011 17:56:02 Junior Boa noite    

  10/9/2011 17:56:09 Betania Oi, Junior Junior  

  10/9/2011 17:56:12 ALICE SILVA Boa noite Junior    

  10/9/2011 17:56:26 EMANUELLE MOREIRA estou aqui,boa noite,estava olhando o solar e as 

outras disciplinas enquanto começa    

  10/9/2011 17:56:26 Betania Boa noite! Junior  

  10/9/2011 17:57:06 Betania Vamos esperar só mais um pouquinho,tà?    

  10/9/2011 17:58:20 DANI entrou na sala...    

  10/9/2011 17:58:30 ALICE SILVA Olá Dani DANI  

  10/9/2011 17:58:37 EMANUELLE MOREIRA professora a atividade de portfólio é para 

entregar até hoje? Betania  

  10/9/2011 17:58:39 DANI boa noite a todos    

  10/9/2011 17:58:54 DANI OLA ALICE    

  10/9/2011 17:58:57 Betania boa noite, Dani. DANI  
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  10/9/2011 17:59:03 Luiza Alice entrou na sala...    

  10/9/2011 17:59:14 Luiza Alice Boa noite!    

  10/9/2011 17:59:20 Betania Sim, Manu EMANUELLE MOREIRA  

  10/9/2011 17:59:36 Luiza Alice entrou na sala...    

  10/9/2011 18:00:14 Luiza Alice entrou na sala...    

  10/9/2011 18:00:25 Betania Gente, que bom q nossa sala está "colorida". Podemos já já 

começarmos a discussão.    

  10/9/2011 18:00:31 Luiza Alice entrou na sala...    

  10/9/2011 18:00:50 Betania Vamos lá!    

  10/9/2011 18:00:52 Junior entrou na sala...    

  10/9/2011 18:01:19 Betania Vamos discutir sobre a aula 04: generos    

  10/9/2011 18:02:06 Betania O que entendemos por gêneros?    

  10/9/2011 18:02:53 Eliane Lima entrou na sala...    

  10/9/2011 18:02:56 DANI um objeto de comunicação.    

  10/9/2011 18:03:06 Eliane Lima boa noite     

  10/9/2011 18:03:35 ALICE SILVA diferentes formas de se expressar    

  10/9/2011 18:03:43 Betania Boa noite, Eli. Seja bem vinda! Eliane Lima  

  10/9/2011 18:03:43 Eliane Lima sãoa s várias formas de entendermos uma comunicação    

  10/9/2011 18:03:44 EMANUELLE MOREIRA os gêneros têm uma função comunicativa com o 

intuito de transmitir uma mensagem    

  10/9/2011 18:03:53 DANI que condiciona varios fatores como: linguagem, estrutura, tema, 

interlocutores.    

  10/9/2011 18:04:02 Eliane Lima boa noite Bety...kkkk    

  10/9/2011 18:04:04 ALICE SILVA tipos específicos de textos    

  10/9/2011 18:04:17 EMANUELLE MOREIRA recursos visuais e sonoros    

  10/9/2011 18:04:23 Luiza Alice objeto de comunicação, objetivando transmitir uma mensagem    

  10/9/2011 18:04:28 Betania Muito bem, observado, gente!    

  10/9/2011 18:05:36 Eliane Lima várias formas de se comunicar..usando várias técnicas..visuais, 

fotografias    

  10/9/2011 18:06:32 Betania O propósito comunicativo é o suficiente na identificação e 

análisede generos?  Luiza Alice  

  10/9/2011 18:06:38 Junior saiu da sala...    

  10/9/2011 18:06:39 Junior entrou na sala...    

  10/9/2011 18:06:51 EMANUELLE MOREIRA é isso mesmo dependendo do estilo específico 

de cada gênero,cda um tem sua técnica pra expressar a mensagem Eliane Lima  

  10/9/2011 18:07:47 Márcia entrou na sala...    

  10/9/2011 18:07:54 EMANUELLE MOREIRA eu acho que todos têm umpropósito de 

transmitir a mensagem,mas cada um apresenta um modo diferenciado de transmiti-la Betania  

  10/9/2011 18:08:09 Márcia Boa noite     

  10/9/2011 18:08:26 DANI Achei interessante o exemplo do texto em forma de uma bula    

  10/9/2011 18:08:36 Betania Vamos pensar agora no chat, como gênero. O que é´importante 

destacar? EMANUELLE MOREIRA  

  10/9/2011 18:08:42 Eliane Lima travou aqui    

  10/9/2011 18:08:46 DANI saiu da sala...    

  10/9/2011 18:08:47 DANI saiu da sala...    

  10/9/2011 18:08:49 Eliane Lima saiu da sala...    

  10/9/2011 18:08:52 Eliane Lima entrou na sala...    
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  10/9/2011 18:08:56 DANI entrou na sala...    

  10/9/2011 18:09:20 Eliane Lima é só impressão ou ta travando    

  10/9/2011 18:09:34 thalia entrou na sala...    

  10/9/2011 18:09:35 Betania O questionamento para Manu, na verdade é para todos. Reflitamos 

sobre o chat!    

  10/9/2011 18:09:54 DANI Professora estou em uma lan house e infelizmente daqui a meia hora 

ira fechar, precisaria que me entedesse...    

  10/9/2011 18:10:06 Luiza Alice Não, ele precisa ser entendido, ter um linguagem conhecida 

para o leitor.    

  10/9/2011 18:10:16 DANI ta travavando mesmo Eli    

  10/9/2011 18:10:19 EMANUELLE MOREIRA todos estamos aqui com um propósito de 

discutir um tema no caso gêneros,esta é uma finalidade da nossa interação Betania  

  10/9/2011 18:10:25 Betania Tá1 DANI  

  10/9/2011 18:10:42 thalia entrou na sala...    

  10/9/2011 18:10:52 Luiza Alice Acho que está travando o de todos.    

  10/9/2011 18:10:54 thalia BOA NOITE    

  10/9/2011 18:10:59 DANI Obrigada professora Betania  

  10/9/2011 18:11:14 Betania Boa noite, Thalia. thalia  

  10/9/2011 18:11:18 ALICE SILVA saiu da sala...    

  10/9/2011 18:11:26 ALICE SILVA entrou na sala...    

  10/9/2011 18:11:43 Eliane Lima saiu da sala...    

  10/9/2011 18:11:45 thalia estou no google crome e ainda tenho dificuldades    

  10/9/2011 18:11:59 DANI Achei interessante o exemplo do texto em forma de uma bula    

  10/9/2011 18:12:02 Márcia O cht é como uma entrevista, o predomina é o discuso. Estou certa 

professora? Betania  

  10/9/2011 18:12:31 Betania Gente, vamos pensar no chat como gênero. Quais as características, 

propósito comunicativo, situações de uso.    

  10/9/2011 18:13:28 Eliane Lima entrou na sala...    

  10/9/2011 18:13:28 Betania Poderiamos dizer que o chat seria uma entrevista?     

  10/9/2011 18:13:38 Junior PAra identificação dos gêneros, outros fatores são importantes como, 

intencionalidade, informatividade, aceitabilidade,     

  10/9/2011 18:14:00 Eliane Lima acredito que o chat é uma forma de comunicação rapida e 

barata    

  10/9/2011 18:14:08 thalia caracteristica principal é a agilidade     

  10/9/2011 18:14:10 DANI sim professora, ja que seu prposito se inteirar sobre algo    

  10/9/2011 18:14:16 Eliane Lima praticidade    

  10/9/2011 18:14:18 Junior Um debate    

  10/9/2011 18:14:32 EMANUELLE MOREIRA o nosso propósito é de comunicação ou seja 

obter o entendimento sobre o assunto abordado gênero,é uma ferramenta utilizada por um grupo 

de pessoas para atender um determinado propósito no nosso caso estudar Betania  

  10/9/2011 18:14:33 Eliane Lima pode ser uma forma rapida de conhecer alguem    

  10/9/2011 18:15:23 EMANUELLE MOREIRA acrescentando arapidez e a praticidade também    

  10/9/2011 18:15:31 DANI Isso Junior tambem acho que seja um debate, uma forma rapida de 

sabermos algo    

  10/9/2011 18:15:42 thalia Quando penso em ESTRUTURA no chat, tenho de pensar em que?    

  10/9/2011 18:15:57 ROSILENE SILVA entrou na sala...    

  10/9/2011 18:16:00 Márcia è uma forma de encontro entre pessoas Betania  
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  10/9/2011 18:16:14 Betania Muito bem, gente. Chat como gênero apresenta todas essa 

caracteristicas. Interação, praticidade, tempo real, etc.    

  10/9/2011 18:16:16 EMANUELLE MOREIRA linguagem coloquial que não obedece aos 

padrões da língua Betania  

  10/9/2011 18:16:21 Márcia que tem com objetivo uma interatividade. Betania  

  10/9/2011 18:16:22 Márcia  Betania  

  10/9/2011 18:16:23 ROSILENE SILVA Boa noite!Desculpe o atraso.    

  10/9/2011 18:16:40 Luiza Alice é uma forma rápida e pratica de conversação e troca de 

informação no nosso caso sobre um determinado assunto.    

  10/9/2011 18:16:42 Betania Oi, Rosilene. ROSILENE SILVA  

  10/9/2011 18:16:53 ALICE SILVA Para mim, o chat n~eo é uma forma de entrevista e sim de 

uma comunicaão    

  10/9/2011 18:17:02 Betania Muito bem observado, Alice Luiza Alice  

  10/9/2011 18:17:14 Eliane Lima Essa alice é sabida viu    

  10/9/2011 18:17:27 ROSILENE SILVA até porque a entrevista traz outras caracteristicas    

  10/9/2011 18:17:49 Betania Quais?? ROSILENE SILVA  

  10/9/2011 18:18:12 Luiza Alice kkkkk. Nem tanto Eliane.    

  10/9/2011 18:18:27 DANI Exatamente Alice, a entrevista exige muito mais do que um chat    

  10/9/2011 18:19:10 ROSILENE SILVA Professora, hoje lhe enviarei meu trabalho atrasado. 

Betania  

  10/9/2011 18:19:15 Junior Acho que o propósito, a informação, a aceitabilidade e a situação, dá 

ao nosso chat, em particular, o estatus de debate    

  10/9/2011 18:19:27 luciene entrou na sala...    

  10/9/2011 18:19:54 luciene Boa noite1    

  10/9/2011 18:20:06 EMANUELLE MOREIRA boa noite luciene  

  10/9/2011 18:20:13 Araújo entrou na sala...    

  10/9/2011 18:20:43 Araújo Boa noite, tudo bem pessoal? Posso acompanhar o chat de vocês?    

  10/9/2011 18:21:23 Betania Oi, professor! Seja bem vindo. Araújo  

  10/9/2011 18:21:26 Junior saiu da sala...    

  10/9/2011 18:21:26 Junior entrou na sala...    

  10/9/2011 18:21:39 luciene Professora daqui para mei noite envio minhas atv atrasadas,pode 

ser? Se eu conseguir né!!    

  10/9/2011 18:22:08 Betania Gente, o chat é um gênero emergente. Que outros gêneros podemos 

considerá-lo como tal?    

  10/9/2011 18:22:16 thalia sei que a o proprsito muda a estrutura dos textos, mas todo genero é 

obrigado possuir de :Propósito,Estrutura,Contexto e Interlocutores?    

  10/9/2011 18:22:36 Márcia -mail e blog. Betania  

  10/9/2011 18:22:37 maria entrou na sala...    

  10/9/2011 18:22:45 maria BOA NOITE    

  10/9/2011 18:22:48 EMANUELLE MOREIRA e-mail pode ser um emergente professora 

Betania  

  10/9/2011 18:23:06 Eliane Lima sms,     

  10/9/2011 18:23:12 ROSILENE SILVA Boa noite! maria  

  10/9/2011 18:23:19 thalia Mas o chat pode ser considerado tipo: "Um NETO dos 

radioamadores?    

  10/9/2011 18:23:29 luciene qual a pregunta que rola? estou boiando!!    

  10/9/2011 18:23:30 Márcia endereço eletronico. Betania  
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  10/9/2011 18:24:08 EMANUELLE MOREIRA gêneros emergentes luciene luciene  

  10/9/2011 18:24:10 thalia eles nos anos 70,80 faziam salas de bate-papo em frequencias 

especiais?    

  10/9/2011 18:24:19 Betania Agora, estamos discutindo sobre outros gêneros emergentes luciene  

  10/9/2011 18:24:21 maria Parece que um pouco complicado entender as informações por aqui    

  10/9/2011 18:24:35 thalia e eu perguntei de um meio antigo    

  10/9/2011 18:24:39 maria ah,gêneros textuais emergente    

  10/9/2011 18:24:41 maria ok    

  10/9/2011 18:24:57 thalia Maria Olha no "historico"    

  10/9/2011 18:25:30 DANI a internet seria um emergente    

  10/9/2011 18:25:32 Betania Gente, organizemos a discussão. Estamos abordando os gêneros 

textuais emergentes.     

  10/9/2011 18:26:19 Junior Aula virtual    

  10/9/2011 18:26:30 EMANUELLE MOREIRA acho que a maioria dos gêneros que envolvem 

tecnologia de informação são emergentes Betania  

  10/9/2011 18:26:41 Betania Gente, a internet seria um genero emergente? Vamos refletir?    

  10/9/2011 18:27:01 luciene Pro vai repetindo de vez em quando a questão a ser discuitda que as 

vezes nos perdemos ou para quem acaba de chegar    

  10/9/2011 18:27:27 maria PENso sua ideia tem fundamento EMANUELLE MOREIRA  

  10/9/2011 18:27:36 ALICE SILVA Na minha concepção,sim    

  10/9/2011 18:27:53 DEUSA SALES entrou na sala...    

  10/9/2011 18:28:22 Luiza Alice Também acredito que sim.    

  10/9/2011 18:28:45 Betania Na internet encontramos vários gêneros.    

  10/9/2011 18:28:54 ROSILENE SILVA Algumas ferramentas da internet sim, mas ela em si 

acho que não... dúvida. Betania  

  10/9/2011 18:29:04 DEUSA SALES Boa noite ,desculpem pelo atraso.    

  10/9/2011 18:29:13 Betania Prof., participe conosco. Araújo  

  10/9/2011 18:29:16 maria E O Twiter? facebook? EMANUELLE MOREIRA  

  10/9/2011 18:29:40 DANI assim como o email, video conferencia, blogs e tambem nosso chat é 

uma genero emergente, pois tido em prol da comunoicação, Estou certa pessoal?    

  10/9/2011 18:29:44 EMANUELLE MOREIRA dentro da internet temos vários gêneros com 

características diferenciadas    

  10/9/2011 18:29:51 Eliane Lima creio que esses meios de comunicação são os mais usados hj    

  10/9/2011 18:30:15 Eliane Lima esta na boca do povo...FACEBOOK    

  10/9/2011 18:30:20 maria E o que diaer do twiter,facebook?    

  10/9/2011 18:30:21 Betania Bem lembrado, Emanuelle.  EMANUELLE MOREIRA  

  10/9/2011 18:30:41 Eliane Lima OUTRO DIA OUVI UMA PESSOA FALAR QUE DE 

TANTO USAR A NET O POVO TA COM PREGUIÇA DE ESCREVER    

  10/9/2011 18:31:10 thalia mas se escreve bem mais    

  10/9/2011 18:31:22 Luiza Alice entrou na sala...    

  10/9/2011 18:31:23 DANI Eli tem ate marido reclamando por causa dessa 

internet..kkkkkkkkkkkkkkk    

  10/9/2011 18:31:23 thalia bom o termo é TECLA    

  10/9/2011 18:31:39 Betania E vc concorda, Eli?  Eliane Lima  

  10/9/2011 18:31:44 EMANUELLE MOREIRA é porque alguns gêneros utilizam de linguagens 

coloquiais que não respeitam a norma culta, e o povo assimila a escrita errada Eliane Lima  

  10/9/2011 18:31:49 Eliane Lima ISSO COMENTAMOS ONTEM NÉ AMOR DANI  
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  10/9/2011 18:31:59 luciene a internet reduz as escritas mas não deixamos deescrever de vez    

  10/9/2011 18:32:01 Márcia Acho que escrevo mais do que antes, pois antes não me 

correspondia com ninguem.    

  10/9/2011 18:32:20 thalia e a reclamação é geral, não é só por parte de marido ñ. Tem até 

musica de forró    

  10/9/2011 18:32:30 Eliane Lima BEM...EU NAO SOU CASADA E NEM TENHO 

NAMORADO...MAS ME DISSERAM QUE O TREM TA RUIM VIU...ESTAO SENDO 

TROCADOS POR UM PC OU NET OU NOTE...TABLET E ASSIM VAI DANI  

  10/9/2011 18:32:55 thalia Mas a troca é por quem tá dentro dele    

  10/9/2011 18:32:59 Luiza Alice Estão trocando o português pelo internetes luciene  

  10/9/2011 18:33:00 Betania No ambiente virtual, o que vc chama forma errada de escrever?? 

Pense no msn, por exemplo. EMANUELLE MOREIRA  

  10/9/2011 18:33:09 DANI Ai professora a discussao ta tao boa, mas estao me espussando da 

lanhouse, peço-lhe descupas, é que meu notebook estar no concerto. Betania  

  10/9/2011 18:33:15 EMANUELLE MOREIRA professora tenho que me ausentar do 

chat,abraços a todos e boa noite    

  10/9/2011 18:33:40 ROSILENE SILVA Acho que é porque algumas pessoas não sabem 

diferencias as coisas Maria. A gramática tem regras e o meio vitual tmb tem suas reservas. maria  

  10/9/2011 18:33:40 maria Na verdade,estava pensando o que seria escrita errada EMANUELLE 

MOREIRA  

  10/9/2011 18:33:42 ALICE SILVA Concordo com seu comentário Eliane    

  10/9/2011 18:33:44 Betania tá, Dani DANI  

  10/9/2011 18:34:00 DANI beijos e obrigada! Betania  

  10/9/2011 18:34:01 ALICE SILVA As pessoas viciam muito rápido,a internet é muito comoda    

  10/9/2011 18:34:10 DEUSA SALES Concordo com a Rosi, acho que a internet apresenta vários 

gêneros,no entanto ela é mais um serviço,um veículo que transmite esses gêneros.    

  10/9/2011 18:34:19 DANI saiu da sala...    

  10/9/2011 18:34:20 DANI saiu da sala...    

  10/9/2011 18:34:23 thalia mas a internet é bom também para se manter atualizado na 

lingua,tenho amigos de outros paises q se matem atualizado da lingua pela net    

  10/9/2011 18:34:48 Eliane Lima HOJE ESTA SENDO ASSIM HOU ENTENDIMENTOS 

PODE SER...MAS NAS REGRAS GRAMATICAIS AI É MAIS DIFICIL    

  10/9/2011 18:35:08 Eliane Lima A INTERNET SERVE PARA MUITA COISA...    

  10/9/2011 18:35:24 Eliane Lima DEPENDE DE COMO SE USA E PARA QUE USA    

  10/9/2011 18:35:25 Betania Gente, vamos discutir agora sobre os tipos textuais e os generos. 

Qual a diferença entre eles?     

  10/9/2011 18:35:35 EMANUELLE MOREIRA saiu da sala...    

  10/9/2011 18:35:38 ROSILENE SILVA a internet é uma ótima ferramenta para orientações e 

estudos. Até mesmo em nosso curso fazemos tais pesquisas quando nosso material não é 

completo. thalia  

  10/9/2011 18:35:44 thalia Tú tá de "Caixa alta" Eliane Lima  

  10/9/2011 18:36:04 Eliane Lima obga thalia thalia  

  10/9/2011 18:36:19 thalia Mas esse genero ainda t´sa em formação    

  10/9/2011 18:36:51 thalia ;) Eliane Lima  

  10/9/2011 18:36:56 maria O fato é que está cada um no seu quadrado. A internet aproxima 

isolando. preferimos mandar um e-amil, mas não comuncamos,pois penso que comunicar é 
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sentir. AO digitar, além de não haver preocupação da norma culta, pois há o internetes,procura-se 

ser objetivo,direto e por aí vai. EMANUELLE MOREIRA  

  10/9/2011 18:37:04 ROSILENE SILVA Muita gente ainda confunde tipo por gênero. Betania  

  10/9/2011 18:37:18 DEUSA SALES Concerteza Eliane a internet é uma revista eletrônica que 

se vê de tudo,com tudo que se tem direito,embora, com via de mão dupla. Eliane Lima  

  10/9/2011 18:37:26 Junior Os tipos textuais são bem limitados, são as sequencias de textos que 

conhecemos como narração, dissertação, descrição, injunção... Eliane Lima  

  10/9/2011 18:37:28 Márcia é uma seguencia de traços de relações lógicas.    

  10/9/2011 18:37:58 Eliane Lima esses tipo ensinamos na escola , não é junior? Junior  

  10/9/2011 18:38:18 maria Não estou com pensando ou afirmando que não há sentido ou 

vantagem  EMANUELLE MOREIRA  

  10/9/2011 18:38:27 ROSILENE SILVA e gÊnero é algo que tem um propósito comunicativo 

Junior  

  10/9/2011 18:38:29 Junior Os gêneros também Eliane Lima  

  10/9/2011 18:38:37 thalia mas essa polemica foi levantada quando o telefone foi inventado; 

todos pensavam que seria a era do isolamento com a invenção do telefone.    

  10/9/2011 18:38:40 Eliane Lima certo Junior  

  10/9/2011 18:38:48 Luiza Alice tipos textuais refere - se a estrutura do mesmo.    

  10/9/2011 18:39:19 thalia Acho que a internet serve para conectar. Tem muito mais vantagem.    

  10/9/2011 18:39:53 Eliane Lima concordo com vc , tipos de texto refere-se a estrutura do 

mesmo Luiza Alice  

  10/9/2011 18:39:58 Márcia Que tipo de texto é o chat?    

  10/9/2011 18:40:09 Luiza Alice narração, dissertação, descrição são tipos textuais.    

  10/9/2011 18:40:17 Luiza Alice entrou na sala...    

  10/9/2011 18:40:54 thalia E gênero?     

  10/9/2011 18:41:31 Eliane Lima o chat é um genero emergente Márcia  

  10/9/2011 18:41:32 ALICE SILVA saiu da sala...    

  10/9/2011 18:41:36 Luiza Alice Acredito que o chat seja um gênero textual.    

  10/9/2011 18:41:55 Betania Márcia,aproveito seu questionamento: que tipo textual encontramos 

no chat?    

  10/9/2011 18:42:25 Márcia mas nele é inserido um texto, eu quero dizer a comunicação.    

  10/9/2011 18:42:44 thalia Narração?    

  10/9/2011 18:42:45 Betania é importante não confundir: tipo textual e gênero textual. O chat é 

um gênero.    

  10/9/2011 18:42:56 ROSILENE SILVA argumentatvivo? Betania  

  10/9/2011 18:43:07 Márcia è isso que eu quero saber, ou seja tirar uma dúvida.]    

  10/9/2011 18:43:31 maria Antigamente,qundo escreveram os primeiros livros, achou-se que as 

mentes ficariam preguiçosas,ppois tudo o que quisesse poderia se consultar. E o que dizer do 

google?    

  10/9/2011 18:43:59 ROSILENE SILVA E que gênero é? conversas, certo? Betania  

  10/9/2011 18:44:02 maria entrevista? Betania  

  10/9/2011 18:44:09 DEUSA SALES Os tipos textuais estão contidos dentro dos 

gêneros,ex:traços linguistícos,termos léxicais,sintáticos,semânticos,tempos verbais,relações 

lógicas,etc.    

  10/9/2011 18:44:50 luciene Segundo nossa aula Bhatia em nossa aula É um evento 

comunicativo reconhecível, caracterizado por um conjunto de propósitos comunicativos 
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identificados e, mutuamente entendidos pelos membros da comunidade profissional ou 

acadêmica na qual regularmente ocorre.     

  10/9/2011 18:45:19 Betania Márcia,aproveito seu questionamento: que tipo textual encontramos 

no chat?    

  10/9/2011 18:45:20 Betania Bem lembrado, Emanuelle.  EMANUELLE MOREIRA  

  10/9/2011 18:46:21 luciene Desculpe os erros de digitação! quis dizer a definição de gênero em 

nossa aula.    

  10/9/2011 18:47:07 Junior Nada impede que o umm concurso, fuja a tipologia textual ja 

conhecida narração, descrição, dissertação e proponha uma carta    

  10/9/2011 18:47:20 Junior saiu da sala...    

  10/9/2011 18:47:21 Junior entrou na sala...    

  10/9/2011 18:47:27 Junior entrou na sala...    

  10/9/2011 18:47:57 maria Professora, só hj soube qual seria o trablho de grupo da aula 4. Ainda 

não conseguimos concluir Betania  

  10/9/2011 18:48:05 Araújo Vou indo, boa noite a todos    

  10/9/2011 18:48:11 Araújo saiu da sala...    

  10/9/2011 18:48:12 Araújo saiu da sala...    

  10/9/2011 18:48:26 thalia Mas eles sempre propõe cartas no vestibulares Junior  

  10/9/2011 18:48:28 ROSILENE SILVA saiu da sala...    

  10/9/2011 18:48:45 Betania Bem observado, Junior. Junior  

  10/9/2011 18:49:09 Eliane Lima saiu da sala...    

  10/9/2011 18:49:20 Eliane Lima entrou na sala...    

  10/9/2011 18:49:27 maria OI, Francisco francisco  

  10/9/2011 18:49:28 MARIA SANTIAGO entrou na sala...    

  10/9/2011 18:49:32 Eliane Lima boa noite a todos    

  10/9/2011 18:49:35 Eliane Lima saiu da sala...    

  10/9/2011 18:49:40 Márcia Afinal qual é tipo de texto do chat? erá que dependo do objetivo. 

Por exemplo, aqui, é informativo. Betania  

  10/9/2011 18:49:53 maria Professora, preciso sair Betania  

  10/9/2011 18:49:58 MARIA SANTIAGO Professora, desculpe o atraso... o chat vai até que 

horas? Betania  

  10/9/2011 18:50:14 Márcia Eu também maria  

  10/9/2011 18:50:16 maria ainda temos dez minutos MARIA SANTIAGO  

  10/9/2011 18:50:31 Betania Gente, nossa discussão está rica. Vamos para a nossa última 

questão. Vamos refletir sobre a noção de suporte. O suporte determina o gênero?    

  10/9/2011 18:51:04 maria Cada gÊnero tem seu propósito e estrutura Betania  

  10/9/2011 18:51:07 thalia e a resposta do que é chat    

  10/9/2011 18:51:13 luciene não ele é só um meio para transmitir    

  10/9/2011 18:51:48 maria portanto, penso que a estrutura,característica determinam o gÊnero  

Betania  

  10/9/2011 18:51:49 thalia sei que há polemica, mas então    

  10/9/2011 18:51:51 JULIERME SOUSA entrou na sala...    

  10/9/2011 18:51:57 MARIA SANTIAGO mas no caso do e-mail ele é um genérico da carta e 

seu suporte é a internet Betania  

  10/9/2011 18:52:21 maria saiu da sala...    

  10/9/2011 18:52:41 Betania Por onde andavas, Julierme? JULIERME SOUSA  

  10/9/2011 18:52:51 Junior Pode ser algo que permita a produção dos gêneros    
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  10/9/2011 18:52:51 DEUSA SALES Márcia penso como você,dependendo do propósito o chat 

pode ser argumentativo, informativo... Márcia  

  10/9/2011 18:52:57 thalia Mas de acordo com o exemplo dado na aula o suporte determina    

  10/9/2011 18:53:23 MARIA SANTIAGO continua amiga...to em dúvidas thalia  

  10/9/2011 18:53:26 Márcia Boa noite, vou sair.    

  10/9/2011 18:53:37 Márcia saiu da sala...    

  10/9/2011 18:53:37 Márcia saiu da sala...    

  10/9/2011 18:54:09 MARIA SANTIAGO professora explica mais sobre o suporte Betania  

  10/9/2011 18:54:14 luciene professora posso considerar que o suporte é só um meio de 

transmitir o gênero?    

  10/9/2011 18:54:23 JULIERME SOUSA Olá pessoal boa noite, o que vocês estão discutindo?    

  10/9/2011 18:55:19 DEUSA SALES Betania,suporte é como se fosse um fixador,um realizador 

do gênero:o correio a internet Betania  

  10/9/2011 18:55:37 JULIERME SOUSA Minha net 3G não é lá essas coisas..    

  10/9/2011 18:55:38 thalia “Paulo, te amo, me ligue o mais rápido que puder. Te espero no fone 

55 44 33 22. Verônica .”Estaremos diante de um mesmo gênero, se este texto estiver escrito 

em(a) um papel colocado sobre a mesa de uma pessoa indicada como (Paulo), se for passado pela 

secretária eletrônica, (c) se for remetido pelos correios em um formulário próprio ou (d) se for 

exposto em um outdoor?    

  10/9/2011 18:55:39 JULIERME SOUSA     

  10/9/2011 18:55:49 MARIA SANTIAGO no caso o suporte funciona como um fixador para o 

gênero, estou certa? Betania  

  10/9/2011 18:56:13 thalia Esse exemplo do solar deixa perfeitamente claro a relação do suporte 

com o genero    

  10/9/2011 18:56:51 luciene fixador não entendi.fixador pode ser entendido como transmissor    

  10/9/2011 18:56:53 Luiza Alice Suporte é o espaço onde estão grafados os generos.     

  10/9/2011 18:57:01 Betania Embora o suporte não determine o gênero, segundo Marcuschi, ele 

é imprescindivel para que o gênero circule na sociedade.    

  10/9/2011 18:57:23 JULIERME SOUSA Minha net não é boa para chat... Betania  

  10/9/2011 18:57:47 thalia A relação da msg com o suporte determina o genero    

  10/9/2011 18:57:53 MARIA SANTIAGO nem a minha... JULIERME SOUSA  

  10/9/2011 18:57:56 luciene então não se resume como meio de transmissão? Betania  

  10/9/2011 18:58:25 Junior saiu da sala...    

  10/9/2011 18:58:25 Junior entrou na sala...    

  10/9/2011 18:58:50 MARIA SANTIAGO acho que ele fixa o gênero textual que circula por 

esse meio. luciene  

  10/9/2011 18:59:00 luciene pode haver diferença no texto de uma carta e um email para uma 

empresa? Betania  

  10/9/2011 18:59:51 DEUSA SALES Pelo que entendi há dois tipos de suporte:convencional e o 

incidental,o primeiro fixa os textos(outdoor,faixas,livros,etc.) o segundo carrega 

textos:embalagens,pára-choques, roupas, corpo,etc.    

  10/9/2011 19:00:01 Betania Gente, temos muitas reflexões para nossa aula de segunda.     

  10/9/2011 19:00:02 MARIA SANTIAGO acho que não, o conteúdo será o mesmo. Betania  

  10/9/2011 19:00:08 JULIERME SOUSA Depende do contexto, se for algo formal ou informal 

tem diferença... luciene  

  10/9/2011 19:00:29 luciene formal JULIERME SOUSA  
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  10/9/2011 19:00:52 MARIA SANTIAGO depende para quem está mandandando, no caso 

empresa, soa algo mais formal. JULIERME SOUSA  

  10/9/2011 19:01:33 MARIA SANTIAGO saiu da sala...    

  10/9/2011 19:02:03 DEUSA SALES gente,estou sentido que estou sozinha nesse chat,ninguém 

está interagindo comigo!...    

  10/9/2011 19:02:07 ROSILENE SILVA entrou na sala...    

  10/9/2011 19:02:23 luciene por favor responde minha questão Betania  

  10/9/2011 19:02:39 ROSILENE SILVA oi Amiga....estou por aqui.. é que a net cai direto aff 

DEUSA SALES  

  10/9/2011 19:03:26 DEUSA SALES Até que enfim um contato, uma resposta... ROSILENE 

SILVA  

  10/9/2011 19:03:52 luciene o Julierme e a Maria mencionaram algo ,mais ainda não entendi 

Betania  

  10/9/2011 19:04:08 Betania Gente, estou tendo problemas. Está travando. Digito e não aparece.    

  10/9/2011 19:04:13 luciene sobre o suporte. Betania  

  10/9/2011 19:04:17 ROSILENE SILVA Deusa, estamos falando de e-mail e carta... o que vc 

tem a dizer sobre isso? rsrsrs DEUSA SALES  

  10/9/2011 19:04:41 Junior saiu da sala...    

  10/9/2011 19:04:43 luciene da para entender Betania  

  10/9/2011 19:05:07 ROSILENE SILVA é uma falha do suporte ou do canal? Betania  

  10/9/2011 19:05:28 ROSILENE SILVA esse é um dos problemas que o chat traz Betania  

  10/9/2011 19:05:31 Betania entrou na sala...    

  10/9/2011 19:06:00 Betania Gente, alguém está tendo problemas como eu?    

  10/9/2011 19:06:53 ROSILENE SILVA estou... por isso entro e saio todo momento Betania  

  10/9/2011 19:06:57 thalia Estou sem acompanhar a "rolagem"automática, então fico perdida e 

sem vê se teve resposta prá mim    

  10/9/2011 19:07:11 DEUSA SALES Já falei sobre isso ,internet, chat e agora estou no suporte, 

o que você entendeu sobre esse assunto? ROSILENE SILVA  

  10/9/2011 19:07:12 Luiza Alice Professora, eu também estou tendo problemas.    

  10/9/2011 19:07:37 Betania Ah, mas vamos tentar: gênero textual, tipologia textual, suporte... 

discutiremos em nossa aula de segunda. Muitos estão saindo, travando... Até lá!!    

  10/9/2011 19:07:58 ROSILENE SILVA bom, entendi que o suporte fixa o gênero, ou seja, 

apenas o que tem no material DEUSA SALES  

  10/9/2011 19:08:29 DEUSA SALES Meu único problema é a falta de resposta para as minhas 

indagações...    

  10/9/2011 19:08:31 luciene entrou na sala...    

  10/9/2011 19:08:39 Betania O que vc chama de fixar o genero? ROSILENE SILVA  

  10/9/2011 19:08:43 ROSILENE SILVA o meu tmb DEUSA SALES  

  10/9/2011 19:08:46 JULIERME SOUSA saiu da sala...    

  10/9/2011 19:08:54 ROSILENE SILVA o suporte Betania  

  10/9/2011 19:08:58 thalia mas a maneira que é apresentado determina o genero    

  10/9/2011 19:09:17 ROSILENE SILVA é isso que quero entender, mas pergunto e ninguém me 

explica Betania  

  10/9/2011 19:09:59 luciene O que vc quer saber mesmo? ROSILENE SILVA  

  10/9/2011 19:09:59 ROSILENE SILVA o suporte fixa o gênero e o canal conduz, pelo menos é 

que tem no material Betania  
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  10/9/2011 19:10:50 ROSILENE SILVA o autor fala "duma possivel confusão"...mas dá para 

confundir professora. Betania  

  10/9/2011 19:11:24 DEUSA SALES Thalia acho que não,o suporte é a via em que o gênero é 

apresentado. thalia  

  10/9/2011 19:11:39 Luiza Alice Gente acho que a professora continua tendo problemas.    

  10/9/2011 19:11:45 ROSILENE SILVA a via não é o canal? DEUSA SALES  

  10/9/2011 19:11:48 Betania Isso mesmo. Segundo Marcuschi o suporte nos remete a uma 

superfície fisica em formato especifico que suporta, fixa e mostra um texto. Pensemos no jornal. 

É um suporte.  ROSILENE SILVA  

  10/9/2011 19:11:58 thalia Mas no exemplo do solar o mesmo bilhete mudava de genero 

conforme o suporte    

  10/9/2011 19:12:26 ROSILENE SILVA pois é..foi o que eu entendi Betania  

  10/9/2011 19:12:27 thalia se estava no papel era bilhete    

  10/9/2011 19:12:55 thalia se estava no ortodoor, declaraçao de amor    

  10/9/2011 19:13:33 thalia pelo correio , telegrama    

  10/9/2011 19:13:47 ROSILENE SILVA se estava num muro grafite thalia  

  10/9/2011 19:13:54 Betania O que vc chama de fixar o genero? ROSILENE SILVA  

  10/9/2011 19:14:03 thalia bom terminou o tempo e duvidas e mais dúvidas...affff    

  10/9/2011 19:14:33 ROSILENE SILVA determinar, como esses exemplos que estamos botando 

no chat Betania  

  10/9/2011 19:14:42 Betania E isso nos revela que há uma relação gênerox suporte. thalia  

  10/9/2011 19:14:57 DEUSA SALES Rosilene,no material diz que o o canal é o condutor e o 

suporte é fixador tem como exemplo a internet.realmente é confuso. ROSILENE SILVA  

  10/9/2011 19:15:20 thalia Tenho a tua resposta, mas amanhã,pessoalmente, vamos combinar 

melhor Betania  

  10/9/2011 19:15:33 Luiza Alice professora o trabalho tem que ser entregue hoje? Betania  

  10/9/2011 19:15:46 ROSILENE SILVA se a mensagem tiver em um muro é grafite e se for no 

celular é sms... Betania  

  10/9/2011 19:15:53 Betania òtimo, Thalia(rs). As dúvidas nos apontam caminhos. Nos dizem 

em que precisamos aprofundar nossas leituras. Que bom!!! Norteará as leituras do domingo, não 

é mesmo??? thalia  

  10/9/2011 19:16:13 thalia ISSO Betania  

  10/9/2011 19:16:44 ROSILENE SILVA e aqui também DEUSA SALES  

  10/9/2011 19:17:08 Betania Gente, precisamos encerrar. Já são19h20min. Aproveitemos os 

questionamentos para aprofundarmos a leitura. Até segunda! thalia  

  10/9/2011 19:17:19 ROSILENE SILVA Gente, tenho que ir. Boa noite para todos.    

  10/9/2011 19:17:27 ROSILENE SILVA saiu da sala...    

  10/9/2011 19:17:43 Betania Um abraço a tod@s!!!    

  10/9/2011 19:17:49 DEUSA SALES Boa noite.    

  10/9/2011 19:17:52 luciene O tema suporte na aula 4 é o mais complicado se se entender.No 

entanto o chat deu uma ajudinha.No mais a senhora pode me liberar para concluir minhas 

atividades atrasadas? Betania  

  10/9/2011 19:18:21 luciene saiu da sala...    

  10/9/2011 19:18:21 DEUSA SALES saiu da sala...    

  10/9/2011 19:18:22 DEUSA SALES saiu da sala...    

  10/9/2011 19:18:27 thalia Boa noite Betania  

  10/9/2011 19:18:31 Luiza Alice Boa noie!    
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  10/9/2011 19:19:08 Luiza Alice saiu da sala...    

  10/9/2011 19:19:30 DEUSA SALES entrou na sala...    

  10/9/2011 19:19:34 thalia Então ? Confuso também? francisco  

  10/9/2011 19:19:56 DEUSA SALES saiu da sala...    

  10/9/2011 19:19:57 DEUSA SALES saiu da sala...    

  10/9/2011 19:20:14 DEUSA SALES entrou na sala...    

  10/9/2011 19:20:25 DEUSA SALES saiu da sala...    

  10/9/2011 19:20:25 DEUSA SALES saiu da sala...    

  10/9/2011 19:40:38 francisco entrou na sala...    

  10/9/2011 19:42:10 francisco entrou na sala...    

  10/9/2011 19:42:36 francisco vc está? Betania 

 

 

ANEXO 7 

(C1LPTAVO) 

 1/9/2011 18:44:15 claudia entrou na sala...   

  1/9/2011 18:44:48 claudia entrou na sala...   

  1/9/2011 18:45:24 claudia saiu da sala...   

  1/9/2011 18:45:25 claudia saiu da sala...   

  1/9/2011 18:45:29 claudia entrou na sala...   

  1/9/2011 18:58:22 Érica Medeiros entrou na sala...   

  1/9/2011 19:03:14 claudia Boa noite a todos   

  1/9/2011 19:03:42 Érica Medeiros Estranho ninguém ter chegado até essa hora.

   

  1/9/2011 19:03:47 claudia Érica tem outra pessoa na foto, não é vc Érica Medeiros 

  1/9/2011 19:04:19 VIVIANE OLIVEIRA entrou na sala...   

  1/9/2011 19:04:25 Érica Medeiros Aonde, Claudia?   

  1/9/2011 19:04:32 Érica Medeiros É a mesma foto de sempre.   

  1/9/2011 19:04:33 claudia no msn, rs Érica Medeiros 

  1/9/2011 19:04:48 VIVIANE OLIVEIRA Olá! Boa noite!   

  1/9/2011 19:04:49 Érica Medeiros Ah, sou eu sim!   

  1/9/2011 19:04:57 claudia Boa noite Érica Medeiros 

  1/9/2011 19:04:58 Érica Medeiros Boa noite, Viviane!   

  1/9/2011 19:05:18 claudia Boa noite, Viviane   

  1/9/2011 19:05:23 VIVIANE OLIVEIRA Boa noite, Érica. Érica Medeiros 

  1/9/2011 19:05:45 VIVIANE OLIVEIRA Olá Claudia e Elane. Érica Medeiros 

  1/9/2011 19:05:56 VIVIANE OLIVEIRA Bem, a proposta deste fórum é a 

seguinte: Érica Medeiros 

  1/9/2011 19:06:08 VIVIANE OLIVEIRA desculpa, a proposta deste chat. rs

 Érica Medeiros 

  1/9/2011 19:06:24 VIVIANE OLIVEIRA "Fazer uma autoavaliação sobre seu 

domínio a respeito das características e normas do texto acadêmico".   

  1/9/2011 19:06:53 claudia Não domino nada   

  1/9/2011 19:07:06 Érica Medeiros rs   

  1/9/2011 19:07:26 claudia passei o dia inteiro lendo as NBRs   

  1/9/2011 19:07:32 VIVIANE OLIVEIRA Bem, nesse momento inicial é tudo 

novidade mesmo, Claudia. claudia 
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  1/9/2011 19:08:11 claudia formatação de texto, folha, margens,etc.   

  1/9/2011 19:08:25 VIVIANE OLIVEIRA As leituras, no momento, são para 

conhecer, ver de que forma colocar essa nova aprendizagem em prática. claudia 

  1/9/2011 19:09:40 VIVIANE OLIVEIRA Tenho certeza de que a partir de agora 

você, ao ler artigos ou memso livros acadêmicos, ficará super atenta a essas regras dda ABNT, 

sobretudo as regras de citação e regras de como fazer referências. Não é memso? claudia 

  1/9/2011 19:09:43 claudia acho que essas normas dificultam o processo de criação de 

argumentos para os trabalhs científicos   

  1/9/2011 19:10:29 claudia porque a medida que nos preocupamos com as normas, o 

pensamento fica "fechado"   

  1/9/2011 19:10:35 Érica Medeiros Eu já acho o contrário, Claudia   

  1/9/2011 19:11:07 VIVIANE OLIVEIRA Bem, como é novidade para você, e 

novidade sempre assusta mesmo, você tem essa impressão de que complica nossa vida. Mas à 

medida que você estiver mais mergulhada nas leituras acadêmicas, verá que essas regras na 

verdade ajudam bastante, tornam até a leitura mais fluida. claudia 

  1/9/2011 19:11:37 Érica Medeiros E apesar de tudo, essas normas não são 

seguidas e/ou pedidas em todos os trabalhos.   

  1/9/2011 19:12:04 claudia mais eu concordo que tem que existir regras   

  1/9/2011 19:12:11 VIVIANE OLIVEIRA Na verdade, Claudia, o objetivo~não é 

deixá-la ou nos deixar preocupados, tensos. O objetivo é produzir textos e divulgá-los da forma 

mais clara possível. claudia 

  1/9/2011 19:12:32 Érica Medeiros Fiz um trabalho para meu namorado que 

exigia tudo super diferente das normas.   

  1/9/2011 19:13:04 VIVIANE OLIVEIRA Érica, você poderia dar sua opinião 

sobre o porquê de se importante essas regras. Uma tentativa de convencer sua colega Claudia.

 Érica Medeiros 

  1/9/2011 19:14:56 Érica Medeiros Creio que sempre quando estamos fazendo 

um trabalho acadêmico ficamos na dúvida se está correto, a formatação que o professor desejará 

(Também varia até demais)   

  1/9/2011 19:16:43 Érica Medeiros E com as regras em mãos, podemos estar 

mais seguras... é difícil no começo, com a obrigação de seguirmos espaço de entrelinhas, margens 

(rs), mas com a prática, além de ficar bem mais bonito, acredito que seja o diferencial dos 

trabalhos acadêmicos, por serem completamente padronizados.   

  1/9/2011 19:17:14 claudia bem , hoje lendo a NBR 14724 que determina os formatos 

para os trabalhos acadêmicos fiquei com uma dúvida: sobre ESPAÇAMENTO.   

  1/9/2011 19:18:12 VIVIANE OLIVEIRA magine só Claudia, você lendo um 

artigo ou mesmo um livro, e durante a leitura são citados determinados autores que você teve 

interesse em ter acesso às obras desses autores... claudia 

  1/9/2011 19:18:20 claudia diz que deve-se usar espaço duplo de uma palavra para 

outra, mas nunca ouvi falar nisso. Temos que usar nos trabalhos dessa disciplina?   

  1/9/2011 19:18:27 Érica Medeiros E, Claudia, não ficamos presos à essas regras. 

Existem regras de padronização sim, mas quem decide o meio com que elas são postas somos 

nós.   

  1/9/2011 19:18:55 VIVIANE OLIVEIRA De repente quem escreveu esse artigo 

esqueceu de colocar a obra do autor citado, ano, página, esqueceu de colocar a referência, enfim.

 claudia 
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  1/9/2011 19:19:02 VIVIANE OLIVEIRA Como ter acesso àquele texto?

 claudia 

  1/9/2011 19:19:11 claudia É verdade, Viviane.   

  1/9/2011 19:19:29 VIVIANE OLIVEIRA Essa é apenas uma situação da 

importância de se saber usar as regas de citação e referência. claudia 

  1/9/2011 19:20:54 claudia Como você disse assusta, mas é bom dominar essas regras.   

  1/9/2011 19:22:25 VIVIANE OLIVEIRA Bem, Claudia, esse espaçamento que 

você falou a pouco deve ser, consultando aqui a ABNT, aquele falado no tópico 5.3. claudia 

  1/9/2011 19:23:02 claudia Para fazer citação de mais de três linhas, posso usar uma 

fonte de minha escolha?   

  1/9/2011 19:23:10 VIVIANE OLIVEIRA "Todo tetxo deve ser digitado com 

espaço de 1,5" (p.12). É isso? claudia 

  1/9/2011 19:23:49 claudia Eu entendi que é o espaço de uma palavra para outrea na 

mesma linha   

  1/9/2011 19:24:57 VIVIANE OLIVEIRA não não claudia 

  1/9/2011 19:25:08 VIVIANE OLIVEIRA é o espaço entre linhas que deve ser de 

1,5. claudia 

  1/9/2011 19:25:55 VIVIANE OLIVEIRA exceto quando houve uma citação 

direta com mais de três linhas, a chamada citado longa. Aí, neste caso, o espaço entre essas linhas 

da citação lonha deve ser simples. claudia 

  1/9/2011 19:26:26 claudia qual o tamanho do espaço simples?   

  1/9/2011 19:26:58 VIVIANE OLIVEIRA A fonte de seu texto deve ser arial ou 

times new romen, tamanho 12. No caso das citações longas, essa fonte deve ser menor, 

recomenta-se tamanho 10. claudia 

  1/9/2011 19:27:29 claudia Ah, mas continuaa mesma fonte!   

  1/9/2011 19:27:46 VIVIANE OLIVEIRA é, a fonte é mesma do resto do texto, 

só muda o tamanho. claudia 

  1/9/2011 19:28:14 claudia certo, cadê o restante da turma?   

  1/9/2011 19:28:42 VIVIANE OLIVEIRA Bem, sobre essa história de 

espaçamento entre linhas ser de 1,5 ou simples... Você faz o seguinte: seleciona seu texto, vai em 

parágrafo, lá em cim, na barra de menu, clica em parágrafo. claudia 

  1/9/2011 19:29:05 VIVIANE OLIVEIRA abrirá uma janela com várias 

coisinhas... claudia 

  1/9/2011 19:29:35 Érica Medeiros Viviane, todo porfólio seguir seguir todas as 

regras?   

  1/9/2011 19:29:37 claudia Eu sei onde é, só não sei quando vc diz simples, qual é o 

espaçamento   

  1/9/2011 19:29:39 VIVIANE OLIVEIRA uma delas é o espaçamento entre 

linhas, você clica e escolhe se quer simples ou 1,5. E aí o que tiver selecionado vai mudar para 

sua escolha. claudia 

  1/9/2011 19:29:49 Érica Medeiros portfólio*   

  1/9/2011 19:29:56 Érica Medeiros deve seguir*   

  1/9/2011 19:30:15 Érica Medeiros Claudia, lá tem a opção "simples"   

  1/9/2011 19:30:20 claudia pois tem 0,5 ; 1,0   

  1/9/2011 19:30:27 claudia vou ver   
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  1/9/2011 19:30:28 VIVIANE OLIVEIRA Érica, o portfolio é para você usar as 

regras de citação. Citação direta curta e longa, citação indireta e citação de citação. Érica 

Medeiros 

  1/9/2011 19:30:59 VIVIANE OLIVEIRA Não Claudia, tem simples, não vem 

essa numeraçaõ. claudia 

  1/9/2011 19:31:11 Érica Medeiros Então, somente a regra de citação? Ou de 

entrelinhas, margens, etc também?   

  1/9/2011 19:31:17 VIVIANE OLIVEIRA siga esses passos que te indiquei.

 claudia 

  1/9/2011 19:31:23 claudia achei   

  1/9/2011 19:31:29 claudia obrigada!   

  1/9/2011 19:31:39 Érica Medeiros Mas vem a numeração sim, do lado direito da 

janelinha.   

  1/9/2011 19:32:00 VIVIANE OLIVEIRA Ah, Érica, atmbém. Isso já deve ser 

pre-requisito para quaquer outro tetxo. ok? claudia 

  1/9/2011 19:32:02 claudia Érica o simples é igual a 1,0   

  1/9/2011 19:32:09 VIVIANE OLIVEIRA Só vou liberá-la das referências.

 claudia 

  1/9/2011 19:32:31 Érica Medeiros Ai meu Deus. rsrsrs   

  1/9/2011 19:32:40 VIVIANE OLIVEIRA Que bom que achou, Claudia.

 claudia 

  1/9/2011 19:32:42 claudia kk   

  1/9/2011 19:32:47 VIVIANE OLIVEIRA rs Érica Medeiros 

  1/9/2011 19:33:00 Érica Medeiros Claudia, lá tem as opções "simples, duplo, 

múltiplos" e assim vai   

  1/9/2011 19:33:20 Érica Medeiros mas a opção "exatamente" e também você 

pode digitar a quantidade no lado direito, bem no cantinho.   

  1/9/2011 19:33:29 Érica Medeiros Mas é desnecessário, enfim...   

  1/9/2011 19:33:32 claudia qual o program de vocês. o meu é Windows 2007   

  1/9/2011 19:33:55 claudia não tem isso aí, só vi o simples   

  1/9/2011 19:34:39 Érica Medeiros Então no seu deve estar escondido, mas isso é 

desnecessário, se tem as outras opções!   

  1/9/2011 19:35:08 claudia Tudo bem!   

  1/9/2011 19:35:15 Érica Medeiros Meu sonho é aprender a fazer uma capa de 

respeito. rs   

  1/9/2011 19:35:20 claudia rs   

  1/9/2011 19:35:39 claudia Assim sobre a capa não tem um padrão de tamanho da 

fonte?   

  1/9/2011 19:35:50 VIVIANE OLIVEIRA o meu é 2007. Érica Medeiros 

  1/9/2011 19:36:25 Érica Medeiros Me ensinaram com o tamanho 12 também e o 

título do trabalho um pouco maior   

  1/9/2011 19:36:37 claudia eu já encontrei pessoal os espaçamentos de parágrafos, 

obrigada!   

  1/9/2011 19:36:39 Érica Medeiros Mas creio que vamos aprender, né Viviane? 

ou não?   

  1/9/2011 19:38:07 VIVIANE OLIVEIRA Vai aprender sim. Érica Medeiros 
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  1/9/2011 19:38:50 VIVIANE OLIVEIRA Bem, sobre a capa não se fala em 

tamanho de fonte, pelo menos não na ABNT, que tenho aqui em mãos. Fala nas informações que 

devem ter na capa. Érica Medeiros 

  1/9/2011 19:39:36 claudia pois é, eu já li sobre isso, então fica a nosso critério?   

  1/9/2011 19:41:14 VIVIANE OLIVEIRA Sim. O que pode acontecer é que a 

instituição de onde você fará o trabalho apresente regras. Mas se ela não apresentar, fica a critério 

da gente. claudia 

  1/9/2011 19:41:44 VIVIANE OLIVEIRA Elane, você está aí? Elane 

  1/9/2011 19:43:06 claudia Ok, pessoal estou saindo agora, boa noite.   

  1/9/2011 19:43:38 claudia a Elane está ai desde o dia 26/08   

  1/9/2011 19:43:39 Érica Medeiros Boa noite, Claudia.   

  1/9/2011 19:43:53 VIVIANE OLIVEIRA Bem, são 19:43. Podemos finalizar 

agora, caso não queiram fazer perguntas. Elane 

  1/9/2011 19:44:04 Érica Medeiros Acho que a Elane não está. Quando não 

fechamos corretamente o chat, continuamos on.   

  1/9/2011 19:44:06 VIVIANE OLIVEIRA às 20:00h volto para a próxima turma.

 Elane 

  1/9/2011 19:44:17 claudia ok   

  1/9/2011 19:44:21 claudia saiu da sala...   

  1/9/2011 19:44:22 claudia saiu da sala...   

  1/9/2011 19:44:28 Érica Medeiros Ok, por mim também podemos encerrar.   

  1/9/2011 19:44:42 VIVIANE OLIVEIRA Pois boa noite! Elane 

  1/9/2011 19:44:50 VIVIANE OLIVEIRA e até a próxima. Elane 

  1/9/2011 19:44:56 VIVIANE OLIVEIRA saiu da sala...   

  1/9/2011 19:44:56 VIVIANE OLIVEIRA saiu da sala...   

  1/9/2011 19:56:02 Joice Fernandes entrou na sala...   

  1/9/2011 19:57:13 Yago Bezerra entrou na sala...   

  1/9/2011 19:57:38 Yago Bezerra Boa Noite!   

  1/9/2011 19:57:44 Joice Fernandes Boa noite   

  1/9/2011 20:04:03 francisco entrou na sala...   

  1/9/2011 20:05:04 francisco voce também está aqui, yago, tudo bem. Boa noite 

para voce também, Joice.   

  1/9/2011 20:05:38 Joice Fernandes Olá   

  1/9/2011 20:05:38 Yago Bezerra Boa noite! Aqui estou francisco 

  1/9/2011 20:05:52 Yago Bezerra Tudo be^m? francisco 

  1/9/2011 20:06:00 VIVIANE OLIVEIRA entrou na sala...   

  1/9/2011 20:06:26 VIVIANE OLIVEIRA Olá! Boa noite!   

  1/9/2011 20:06:33 Yago Bezerra Boa noite   

  1/9/2011 20:06:42 Joice Fernandes Boa noite professora...   

  1/9/2011 20:06:45 VIVIANE OLIVEIRA Oi Yago! Yago Bezerra 

  1/9/2011 20:06:58 VIVIANE OLIVEIRA Oi Joice. Joice Fernandes 

  1/9/2011 20:07:05 Joice Fernandes Oi   

  1/9/2011 20:07:20 VIVIANE OLIVEIRA Bem, a proposta para o chat é a 

seguinte: Joice Fernandes 

  1/9/2011 20:07:31 VIVIANE OLIVEIRA Fazer uma autoavaliação sobre seu 

domínio a respeito das características e normas do texto acadêmico.   

  1/9/2011 20:08:08 VIVIANE OLIVEIRA E aí?   
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  1/9/2011 20:08:28 Joice Fernandes Método científico pelo que entendi é uma 

forma de investigação da natureza. Para isso, não leva em consideração superstições ou 

sentimentos religiosos, mas a lógica e a observação sistemática dos fenômenos estudados.   

  1/9/2011 20:09:20 Yago Bezerra Bem, o texto acadêmico requer clareza e 

objetividade.   

  1/9/2011 20:09:29 VIVIANE OLIVEIRA Joice, vou pedir para a gente se deter 

na proposta para o chat. ok?! Que é essa acima apresentada. Joice Fernandes 

  1/9/2011 20:09:42 Joice Fernandes ok   

  1/9/2011 20:10:59 Yago Bezerra Também é característico de impessoalidade.   

  1/9/2011 20:11:36 glaer entrou na sala...   

  1/9/2011 20:11:53 Yago Bezerra Mas professora, como devemos nos posicionar 

criticamente no texto científico?   

  1/9/2011 20:11:54 VIVIANE OLIVEIRA sim Yago! Yago Bezerra 

  1/9/2011 20:12:09 VIVIANE OLIVEIRA E o que te chamou mais a atenção 

sobre todas aquelas normas? Yago Bezerra 

  1/9/2011 20:12:43 francisco oi, glaer.   

  1/9/2011 20:12:48 Yago Bezerra Devemos concordar com o que escrevemos, ou 

podemos nos posicionar?   

  1/9/2011 20:13:10 Yago Bezerra frente ao que é contrário.   

  1/9/2011 20:13:22 glaer Olá Assis. francisco 

  1/9/2011 20:13:25 VIVIANE OLIVEIRA Bem, é claro que você pode e deve 

"tomar partido", mas sabendo que sua sopiniões devem ser muito bem fundamentadas. Yago 

Bezerra 

  1/9/2011 20:13:32 Yago Bezerra Boa noite! glaer 

  1/9/2011 20:13:36 Joice Fernandes Professora as norma   

  1/9/2011 20:13:49 Yago Bezerra Certo.   

  1/9/2011 20:13:50 francisco nao estou entendendo, o Yago faz alguns 

posicionamentos interrogativos ou afirmativos?   

  1/9/2011 20:13:55 glaer Boa noite Yago Yago Bezerra 

  1/9/2011 20:14:50 VIVIANE OLIVEIRA Você pode se posicionar contrário não 

gratuitamente, mas desde que mostre e prove, argumentando, o porquê de uma opinião contrária. 

Daí ser muito importante uam leitura vasta sobre determinado assunto. ok? Yago Bezerra 

 

  1/9/2011 20:15:10 Joice Fernandes as normas estão em constante alterações e 

diferem até de Universidade para Universidade, na maioriadas vezes até um pouco confuso não é 

mesmo   

  1/9/2011 20:15:27 Yago Bezerra O posicionamento deve ser fundamentado em outras 

pesquisas e bibliografias, e não somente em opiniões pessoais, não é isso?   

  1/9/2011 20:15:31 DÉBORA BORGES entrou na sala...   

  1/9/2011 20:15:39 priscila entrou na sala...   

  1/9/2011 20:15:55 priscila olá!!   

  1/9/2011 20:16:05 DÉBORA BORGES BOA NOITE   

  1/9/2011 20:16:06 francisco certamente, mas é fundamental que delimitemos o 

assunto em questão, para nao divagarmos em muitas hipoteses.   

  1/9/2011 20:16:06 Yago Bezerra Olá priscila 

  1/9/2011 20:16:22 Yago Bezerra Boa noite DÉBORA BORGES 
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  1/9/2011 20:16:25 VIVIANE OLIVEIRA É Joice, mas as regras da ABNT são 

aquelas que devem ser tomadas como referência. As instituições, de uma maneira geral, até 

estabelecem regras, mas nada que fuja muito à ABNT. Joice Fernandes 

  1/9/2011 20:16:31 DÉBORA BORGES o que estamos discutindo?   

  1/9/2011 20:17:02 VIVIANE OLIVEIRA Oi Débora, a temática do chat é:

 DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:17:03 VIVIANE OLIVEIRA Fazer uma autoavaliação sobre seu 

domínio a respeito das características e normas do texto acadêmico DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:17:43 Joice Fernandes Sempre temos que seguir ABNT mais 

atualizada então?   

  1/9/2011 20:17:49 DÉBORA BORGES Viviane, como postei no fórum, vejo que as 

normas nos levam a uma complexidade muito maior do que imaginávamos.   

  1/9/2011 20:19:12 DÉBORA BORGES Sinto sim dificuldades diante de tantas 

normas...   

  1/9/2011 20:19:50 DÉBORA BORGES Como o conteúdo é vasto não sei se 

conseguirei dominar o ideal.   

  1/9/2011 20:20:26 Yago Bezerra As normas são complexas, mesmo, por isso devemos 

sempre consultá-las, já que não conseguimos decorar.   

  1/9/2011 20:20:42 glaer Sinto-me da mesma forma Débora. DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:20:54 Yago Bezerra A ABNT deve ser seguida como um manual.   

  1/9/2011 20:21:05 VIVIANE OLIVEIRA Joice, a ABNT sempre está sofrendo 

atualizações, na maioria das vezes as mudanças são bastante sutis. Mas obviamente devemos nos 

orientar pela mais atualizada. DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:21:24 DÉBORA BORGES Que bom Yago e Glaer agora não me sinto 

tão sozinha em meio a tantas dificuldades! Yago Bezerra 

  1/9/2011 20:21:24 francisco Viviane, vamos falar sobre os elementos 

componentes do trabalho cientifico?   

  1/9/2011 20:22:01 Yago Bezerra Estamos no mesmo barco. DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:22:07 priscila É complicado entender tantas regras, mas, quando estamos 

elaborando algum trabalho academico podemos recorrer aos livros e manuais.   

  1/9/2011 20:22:41 DÉBORA BORGES Eu não conseguiria nesse momento aplicar 

tantas regras sem o socorro de livros e manuais.   

  1/9/2011 20:22:44 VIVIANE OLIVEIRA A princípio, Débora, parece 

assustador. Mas certamente após o estudo dessa aula, você, ao ler artigos ou mesmo livros 

acadêmicos, perceberá o quão essas normas podem tornar a leitura de um texto mais eficiente.

 DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:22:58 francisco talvez devamos nos familiarizar com a tal ABNT, 

PARA ASSIM PODERMOS PERCEBER A SUTILEZA DAS MUDANÇAS.   

  1/9/2011 20:23:07 VIVIANE OLIVEIRA Assis, o que você quer falar 

especificamente? francisco 

  1/9/2011 20:23:51 VIVIANE OLIVEIRA Vejam um exemplo da importância da 

ABNT de citações e referências:   

  1/9/2011 20:24:07 francisco VIVIANE, TALVEZ TENHA ME ADIANTADO 

UM POUCO, DEIXA PARA DEPOIS.   

  1/9/2011 20:24:17 VIVIANE OLIVEIRA Imaginem vocês lendo um artigo de 

seu interesse.   
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  1/9/2011 20:24:48 DÉBORA BORGES Assis, você nunca estará adiantado, sempre 

trará alguma informação importante!  

  1/9/2011 20:25:28 francisco valeu, debora, mas acho que me adiantei.   

  1/9/2011 20:25:57 DÉBORA BORGES Viviane tentei fazer o portfolio mas estou 

vendo estrelinhas para construir uma lauda inserindo as citações...   

  1/9/2011 20:26:22 VIVIANE OLIVEIRA à medida que a leitura acontece o 

autor do artigo certamente cita determinados outros autores, com livros ou artigos, ou teses, 

enfim. Obviamente se a citação for de interesse de vocês, imediatamente vocês irão querer 

consultar essas leituras citadas. Digamos que o autor do artigo não tenha apresentado as 

referências ou tenha feito de forma equivocada as citações, vocês terão muita dificuldade em 

encontrar esses textos que tanto possam desejar.   

  1/9/2011 20:27:21 VIVIANE OLIVEIRA Entrelinhas? O que extamente?

 DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:27:34 priscila com certeza viviane   

  1/9/2011 20:27:54 DÉBORA BORGES Tentei extrair um resumo mas até agora não 

consegui elaborar um texto decente. VIVIANE OLIVEIRA 

  1/9/2011 20:28:05 Yago Bezerra Isso mesmo, as referências são de eatrema 

importância.   

  1/9/2011 20:28:21 DÉBORA BORGES Estou na verdade, aflita! VIVIANE 

OLIVEIRA 

  1/9/2011 20:28:24 Yago Bezerra extrema, desulpa.   

  1/9/2011 20:28:26 glaer Aconteceu isso comigo durante a realização do último 

portfólio, fiquei com muita vontade de ler um livro citado por uma das bolsistas. DÉBORA 

BORGES 

  1/9/2011 20:28:46 Yago Bezerra Isso mesmo Glaer.   

  1/9/2011 20:28:50 priscila é muito ijmportante fazer as referencias de forma correta 

para que futuramente alguém possa utilizar o livro ao artigo pra sua consulta.   

  1/9/2011 20:29:21 glaer O livro: Como desenvolver competências em sala de aula.

 DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:29:22 Yago Bezerra No próprio solar temos a bibliografia de cada 

disciplina, e isso conta muito para nossa formação.   

  1/9/2011 20:30:00 VIVIANE OLIVEIRA Glaer, e certamente esse texto estava 

seguindo as normas. Então, facilmente você pdoe encontrar o tetxo de seu interesse. glaer 

  1/9/2011 20:30:17 Yago Bezerra A partir dela podemos obter livros que tratem do 

assunto.   

  1/9/2011 20:31:00 VIVIANE OLIVEIRA Bem, Débora, sobre a atividade o 

objetivo nem é que você faça O RESUMO, se é que você me entende. O objetivo é memso 

treinar sua habilidade com as normas de citação. DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:31:31 priscila por falar em livros, a nossa biblioteca começou a funcionar 

semana passada.   

  1/9/2011 20:31:53 francisco e como devemos fazer quando citamos uma citação 

de outra citação, Viviane?   

  1/9/2011 20:32:00 DÉBORA BORGES Então tentarei incluir as citações de forma 

correta. VIVIANE OLIVEIRA 

  1/9/2011 20:32:15 Yago Bezerra Que biblioteca?   

  1/9/2011 20:32:28 priscila a da ufc   

  1/9/2011 20:32:32 priscila no polo   
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  1/9/2011 20:32:36 DÉBORA BORGES Tenho essa dúvida, Assis. francisco 

  1/9/2011 20:32:39 Yago Bezerra No pólo?   

  1/9/2011 20:33:02 francisco voce nao sabia, Yago?   

  1/9/2011 20:33:16 Yago Bezerra Que ótima notícia, não sabia.   

  1/9/2011 20:33:28 glaer Nem eu. Yago Bezerra 

  1/9/2011 20:33:32 DÉBORA BORGES Nem eu sabia da biblioteca. francisco 

  1/9/2011 20:33:41 priscila tem poucos livros do curso de letras, mas tem de 

metodologia do trabalho científico , eu vi hoje.   

  1/9/2011 20:33:43 Yago Bezerra Adorei essa novidade   

  1/9/2011 20:34:05 priscila é gente no polo   

  1/9/2011 20:34:13 priscila podem conferir   

  1/9/2011 20:34:31 Yago Bezerra Vencemos uma dificuldade que era a falta de acervo 

bibliográfico.   

  1/9/2011 20:34:46 DÉBORA BORGES Viviane, por favor explica citação da citação.

 VIVIANE OLIVEIRA 

  1/9/2011 20:35:37 Joice Fernandes professora. se possivel dê alguns nomes de 

livros que podem ser seguido para pesquisa de metotodologia cientifica   

  1/9/2011 20:39:44 VIVIANE OLIVEIRA Bem, Assis, citações de citações 

devem ser evitadas, porque o ideal é que façamos a leitura dos tetxo originais. DÉBORA 

BORGES 

  1/9/2011 20:41:14 VIVIANE OLIVEIRA Exemplo: Segundo Oliveira (1999 

apud LIMA, 2008), A LEITURA É ... DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:41:24 VIVIANE OLIVEIRA OPS DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:41:29 VIVIANE OLIVEIRA  a leitura é... DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:41:39 francisco Viviane,fiz a pergunta porque a apostila deixa uma 

falha, fala em um exemplo que nao aparece, ou será que nao consegui entender?   

  1/9/2011 20:42:16 VIVIANE OLIVEIRA vou vê-lo agora porque é difícil 

trancrever para este espaço. DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:43:58 VIVIANE OLIVEIRA Eis o exemplo da aula Assis:

 DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:44:00 VIVIANE OLIVEIRA Do ponto de vista enunciativo, o 

princípio da objetividade implica na opacificação do texto científico, o que “se realiza com a 

ajuda dos estratagemas de uma subjetividade que se ausenta enquanto sistemática dêitica. (...) 

Trata-se evidentemente de uma retração ilusória e a opacidade é mais persuasiva que real; o 

sujeito em retração exerce de fato todos os estratagemas manipulatórios aptos a fazer crer 

precisamente que o discurso demonstrativo é ‘neutro’ e ‘objetivo’.” (PARRET apud 

CORACCINI, 1991, p.192). DÉBORA BORGES 

  1/9/2011 20:44:19 VIVIANE OLIVEIRA O exemplo aparece sim , etsá aí

 francisco 

  1/9/2011 20:44:29 VIVIANE OLIVEIRA copiei e colei francisco 

  1/9/2011 20:44:45 VIVIANE OLIVEIRA está numa aba que você deve clicare 

assim abre francisco 

  1/9/2011 20:45:23 VIVIANE OLIVEIRA É uma citação colhida no texto do 

autor que serviu de suporte para a pesquisa. É utilizada quando o autor do texto científico não 

tem acesso ao texto original da obra que está citando e faz uso de uma outra obra, que contenha 

esta citação.Assim, ele utiliza trechos de documentos aos quais não se teve acesso, tomando-se 
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conhecimento dele através de outros trabalhos, como no caso de documentos raros, antigos ou 

com barreira linguística. Este tipo de citação é marcada pela expressão apud. francisco 

  1/9/2011 20:46:07 VIVIANE OLIVEIRA entende? francisco 

  1/9/2011 20:46:30 francisco sim, viviane, falo do exemplo que nao aparece.   

  1/9/2011 20:48:16 VIVIANE OLIVEIRA sim, mas o exemplo que etsá na aula é 

este que transcrevi mais acima aqui no chat. francisco 

  1/9/2011 20:48:21 DÉBORA BORGES Viviane, você considera que a nossa apostila 

explica de uma maneira clara. VIVIANE OLIVEIRA 

  1/9/2011 20:49:00 francisco VIVIANE, COLEI ESTE EXEMPLO: Do ponto de 

vista enunciativo, o princípio da objetividade implica na opacificação do texto científico, o que 

“se realiza com a ajuda dos estratagemas de uma subjetividade que se ausenta enquanto 

sistemática dêitica. (...) Trata-se evidentemente de uma retração ilusória e a opacidade é mais 

persuasiva que real; o sujeito em retração exerce de fato todos os estratagemas manipulatórios 

aptos a fazer crer precisamente que o discurso demonstrativo é ‘neutro’ e ‘objetivo’.” (PARRET 

apud CORACCINI, 1991, p.192). isto significa que parret cita coracini ou o inverso?   

  1/9/2011 20:50:18 marta entrou na sala...   

  1/9/2011 20:50:25 Inês Macêda entrou na sala...   

  1/9/2011 20:51:22 VIVIANE OLIVEIRA Significa que ao ler a obra de 

CORACCINI, 1991, há uma citação de PARRET. Ou seja, encontrei PARRET dentro de 

CORRACINI. glaer 

  1/9/2011 20:51:52 francisco era esta a minha duvida, obrigado.   

  1/9/2011 20:52:19 Inês Macêda Boa noite a todos.   

  1/9/2011 20:52:20 VIVIANE OLIVEIRA vOU ENVIAR PARA O 

PORTFOLIO DO PROFESSOR TODA UMA EXPLICAÇÃOZINHA DE CITAÇÕES, COM 

EXEMPLOS. ok?   

  1/9/2011 20:52:45 VIVIANE OLIVEIRA Assim que eu preparar esse material 

aviso a vocês por mensagem.   

  1/9/2011 20:52:47 glaer Ótimo VIVIANE OLIVEIRA 

  1/9/2011 20:52:54 Yago Bezerra Certo.   

  1/9/2011 20:52:57 VIVIANE OLIVEIRA Aí vocês poderão baixar.   

  1/9/2011 20:53:08 Joice Fernandes obrigado professora,   

  1/9/2011 20:53:22 Yago Bezerra Boa noite Inês Macêda 

  1/9/2011 20:53:49 marta  Às vezes, fico consusa em relação ao fichamento, pois 

parece, um pouco, com resumo. Alguém tem algo a dizer?   

  1/9/2011 20:53:50 VIVIANE OLIVEIRA Bem, gente, já passa de 20: 50, vocês 

podem ficar se assim desejarem. Mas eu preciso sair agora.   

  1/9/2011 20:54:10 VIVIANE OLIVEIRA Vou marcar um horário extra de chat 

para os faltosos.   

  1/9/2011 20:54:19 VIVIANE OLIVEIRA e para quem ainda quiser participar.   

  1/9/2011 20:54:24 Yago Bezerra Obrigado professora.   

  1/9/2011 20:54:34 VIVIANE OLIVEIRA abraços e boa noite!   

  1/9/2011 20:54:40 VIVIANE OLIVEIRA saiu da sala...   

  1/9/2011 20:54:40 glaer Ok VIVIANE OLIVEIRA 

  1/9/2011 20:54:41 VIVIANE OLIVEIRA saiu da sala...   

  1/9/2011 20:54:43 DÉBORA BORGES Obrigada Viviane pelo apoio!

 VIVIANE OLIVEIRA 

  1/9/2011 20:54:45 Yago Bezerra Boa noite.   
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  1/9/2011 20:54:51 glaer Boa noite VIVIANE OLIVEIRA 

  1/9/2011 20:55:00 priscila boa noite   

  1/9/2011 20:55:04 glaer Boa noite pessoal!   

  1/9/2011 20:55:15 Joice Fernandes Boa noite e obrigado   

  1/9/2011 20:55:19 marta  boa noite a todos!   

  1/9/2011 20:55:19 DÉBORA BORGES Boa noite a todos!   

  1/9/2011 20:55:39 Yago Bezerra Boa noite a todos   

  1/9/2011 20:55:39 priscila saiu da sala...   

  1/9/2011 20:55:45 DÉBORA BORGES saiu da sala...   

  1/9/2011 20:55:48 glaer saiu da sala...   

  1/9/2011 20:55:49 glaer saiu da sala...   

  1/9/2011 20:55:50 Joice Fernandes saiu da sala...   

  1/9/2011 20:55:50 Joice Fernandes saiu da sala...   

  1/9/2011 20:55:59 Yago Bezerra saiu da sala...   

  1/9/2011 20:56:03 Inês Macêda saiu da sala...   

  1/9/2011 20:57:16 francisco saiu da sala...   

  2/9/2011 13:37:20 ceica entrou na sala...   

  3/9/2011 17:33:25 Glau Maciel entrou na sala... 

 

AULA 4 

 22/9/2011 15:02:59 Niegylla entrou na sala...   

  22/9/2011 15:23:27 Niegylla saiu da sala...   

  26/9/2011 18:14:56 Aurelice entrou na sala...   

  26/9/2011 18:18:07 Aurelice Estou aqui antes da hora marcada para poder estudar 

e entender sobre produção de textos acadêmicos, pois não aprendi a faze-lo, mais quero aprender.

   

  26/9/2011 18:20:53 Aurelice Preciso aprender todas as formas de fazer 

citações,pois ainda não sei,mais vou saber.   

  26/9/2011 18:21:06 Aurelice saiu da sala...   

  26/9/2011 18:31:07 Joice Fernandes entrou na sala...   

  26/9/2011 18:31:40 Joice Fernandes saiu da sala...   

  26/9/2011 20:02:11 VIVIANE OLIVEIRA entrou na sala...   

  26/9/2011 20:02:25 VIVIANE OLIVEIRA Olá!   

  26/9/2011 20:02:28 VIVIANE OLIVEIRA boa noite!   

  26/9/2011 20:05:22 Aurelice entrou na sala...   

  26/9/2011 20:05:36 VIVIANE OLIVEIRA Olá Aurelice! Aurelice 

  26/9/2011 20:05:43 VIVIANE OLIVEIRA Tudo bem? Aurelice 

  26/9/2011 20:06:00 Aurelice Tudo bem!   

  26/9/2011 20:06:19 Joice Fernandes entrou na sala...   

  26/9/2011 20:06:20 VIVIANE OLIVEIRA Voc^recebeu mininha mensagem em 

resposta à sua hoje à tarde? Aurelice 

  26/9/2011 20:06:37 VIVIANE OLIVEIRA Boa noite, Joice. SEja bem-vinda!

 Joice Fernandes 

  26/9/2011 20:06:37 Joice Fernandes Boa noite pessoal   

  26/9/2011 20:06:54 VIVIANE OLIVEIRA Por enquanto, somos apenas nós três.

 Joice Fernandes 

  26/9/2011 20:07:09 VIVIANE OLIVEIRA Recebeu Aurelice? Aurelice 
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  26/9/2011 20:07:31 Joice Fernandes professora estou no polo pq estou tendo aula 

de revisão   

  26/9/2011 20:07:41 Joice Fernandes estou no intervalo   

  26/9/2011 20:07:57 VIVIANE OLIVEIRA Sei. Joice Fernandes 

  26/9/2011 20:07:58 Aurelice Em relação aos links que você falou na mensagem 

não abri.   

  26/9/2011 20:08:27 Niegylla entrou na sala...   

  26/9/2011 20:08:48 VIVIANE OLIVEIRA Bem, Aurelice, voc^eme perguntou 

onde estão as ABNT. E te respondo que está tudo na aula. Que de fato estão. Basta abrir os links, 

mas a própria aula explica e exemplifica. Aurelice 

  26/9/2011 20:09:06 Niegylla Boa noite!   

  26/9/2011 20:09:16 VIVIANE OLIVEIRA E ainda postei no portfolio do 

professor uma apresentação, bastante breve (é verdade) de como fazer citação. Aurelice 

  26/9/2011 20:09:32 VIVIANE OLIVEIRA Portanto, você falta de material não é 

problema. Aurelice 

  26/9/2011 20:09:49 VIVIANE OLIVEIRA Boa noite, Niegyla. Niegylla 

  26/9/2011 20:10:31 VIVIANE OLIVEIRA A questão é mesmo dedicar tempo às 

leituras. Aurelice 

  26/9/2011 20:11:15 VIVIANE OLIVEIRA Be, meninas, o objetivo de ter 

marcado esse encontro com você é memso esclarecer eventuais dúvidas.   

  26/9/2011 20:11:50 VIVIANE OLIVEIRA Há algo que vocês gostariam de dizer?

   

  26/9/2011 20:11:59 Joice Fernandes Professora sei que temos que entender todos 

os conteudos, mas em relação a avaliação o que será mais pontuado?   

  26/9/2011 20:13:16 Niegylla Em relação a apresentação que você postou em seu 

portfolio, realmente está bem esclarecedora e me ajudou bastante na correção dos erros do 

portfolio 2, mas não estou conseguindo identificar a página de Medeiros para colocar na 

referência. VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 20:13:23 VIVIANE OLIVEIRA Bem, para ser sincera não li a prova, 

pois só hoje à tarde a professora conteudista enviou para meu e-mail. Joice Fernandes 

  26/9/2011 20:13:43 VIVIANE OLIVEIRA Portanto, ainda não tive tempo de ler.

 Joice Fernandes 

  26/9/2011 20:14:19 Joice Fernandes Mais em linhas gerais, pode nos da alguma 

dica do que temos que aprofundar mais   

  26/9/2011 20:14:31 VIVIANE OLIVEIRA Niegyla, está lá no topo direito da 

página. Niegylla 

  26/9/2011 20:15:10 VIVIANE OLIVEIRA Você tem o artigo aí perto? Niegylla 

  26/9/2011 20:16:10 Niegylla Sim, estou com o artigo referente ao portfolio aberto!

 VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 20:16:32 VIVIANE OLIVEIRA Bem, Joice, vocês devem ler o tópico 

2 que explica como faz citações. ok?! Mas também devem ler a explicação de como faz 

referência. Joice Fernandes 

  26/9/2011 20:16:48 VIVIANE OLIVEIRA Não está no topo direito da página?

 Niegylla 

  26/9/2011 20:17:33 Niegylla Ah! Tem o número 1814, deve ser isso! (rsrs)

 VIVIANE OLIVEIRA 
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  26/9/2011 20:17:43 VIVIANE OLIVEIRA Citação você tem que aprender 

memso, mas a ABNT de referência, você deve baixar e levar para pesquisar na prova. Ainda vou 

mandar mensagem para toda a turma avisando isso. Joice Fernandes 

  26/9/2011 20:17:55 VIVIANE OLIVEIRA Isso, Niegyla! Niegylla 

  26/9/2011 20:18:48 madeanne entrou na sala...   

  26/9/2011 20:18:58 madeanne entrou na sala...   

  26/9/2011 20:19:16 VIVIANE OLIVEIRA Vocês devem estudar a aula 3, 

sobretudo o tópico que aborda o projeto de pesaquisa. Joice Fernandes 

  26/9/2011 20:19:43 Aurelice No meu trabalho tenho que colocar apenas as 

citações em destaque com aspa e tudo que é pedido?   

  26/9/2011 20:20:00 MARIA SOARES entrou na sala...   

  26/9/2011 20:20:27 VIVIANE OLIVEIRA Joice, quem fez o portfoio da aula 3 

tirará de letra a questão da prova, pois a atividade exigiu uma compreensão das partes do projeto; 

conhecimento esse fundamental para a prova. Joice Fernandes 

  26/9/2011 20:20:31 MARIA SOARES Boa noite a todas! posso acompanhar a 

conversa de vocês?   

  26/9/2011 20:20:37 VIVIANE OLIVEIRA Boa noite, Madeanne. madeanne 

  26/9/2011 20:20:51 VIVIANE OLIVEIRA Olá! Claro, querida! MARIA 

SOARES 

  26/9/2011 20:21:29 madeanne Professora a correção do portfólio 2 vc só recebe até 

amanhã é isso?   

  26/9/2011 20:21:36 VIVIANE OLIVEIRA Desculpa, Aurelice, mas não entendi 

sua pergunta. Aurelice 

  26/9/2011 20:22:37 madeanne Tenho dificuldade em fazer a citação de citação   

  26/9/2011 20:22:51 VIVIANE OLIVEIRA Não estou com sua atividade aqui "em 

mãos", mas você leu meus comentários apresentados em balão? Eu aponto os erros, em anguns 

casos, apresento a forma correta. Aurelice 

  26/9/2011 20:24:27 VIVIANE OLIVEIRA É Madeanne. Por uma questão de 

organização, sim, só até amanhã às 23: 59! rs madeanne 

  26/9/2011 20:24:33 Aurelice Quando vou fazer citações tenho que destaca-lo,mas 

precisa apenas colocar com centimetros da margem em destaque, é isso?   

  26/9/2011 20:25:28 Niegylla É verdade, Aurelice! Do lado do trabalho há 

correções e, pelo menos no meu, em uma das correções a Viviane colocou a forma que deve ser!

 Aurelice 

  26/9/2011 20:26:28 VIVIANE OLIVEIRA Bem, Aurelice, se a sua citação for 

uma citação direta longa, aí haverá, sim, um recuo de 4cm da margem esqueda. No entanto, 

percebo pela sua pergunta que você precisa primeiramente ler o conteúdo com calma. Dedicar 

tempo a isso. Como eu disse, além da aula e ABNT, há uma apresentação em power point, que 

postei, que explica direitinho cada tipo de citação (inclusive com exemplos). Aurelice 

  26/9/2011 20:27:03 VIVIANE OLIVEIRA Olá, Madeanne, você teve 

oportunidade de ler minha explicação em power point? madeanne 

  26/9/2011 20:27:26 Aurelice Então eu só concerto as partes que estão em 

vermelho de sua correção e que tem de ser refeito?   

  26/9/2011 20:27:47 Joice Fernandes Professora gostaria muito de continuar, mas 

infelizmente tenho que voltar para aula, boa noite e até quarta   

  26/9/2011 20:28:01 VIVIANE OLIVEIRA Mas o que é a citação de citação? 

Alguém poderia ajudar a Madeanne.   



257 

 

 

  26/9/2011 20:29:26 Joice Fernandes E quando alguem tira frases de dentro de um 

livro que já cita outro autor entao se coloca apud:   

  26/9/2011 20:29:36 VIVIANE OLIVEIRA Bem, meninas, como vocês devem ter 

lido no material, há três tipos de citações. A citação de citação é um dos tipos.   

  26/9/2011 20:29:56 madeanne saiu da sala...   

  26/9/2011 20:30:03 madeanne entrou na sala...   

  26/9/2011 20:30:27 VIVIANE OLIVEIRA Em caso fazemos uso dela?   

  26/9/2011 20:30:35 Joice Fernandes saiu da sala...   

  26/9/2011 20:31:26 Aurelice Viviane onde você postou ? Pois nos links não abri.

   

  26/9/2011 20:31:45 VIVIANE OLIVEIRA Normalmente, quando não temos 

acesso ao texto (livro, por exemplo) original. Digamos que o autor que é fera em um determinado 

assunto de interesse de vocês seja de outro país e que o livro dele não tenha tradução em 

português.   

  26/9/2011 20:32:24 VIVIANE OLIVEIRA Aurelice, o power point postei no 

email pessoal e na minha pasta. Aurelice 

  26/9/2011 20:32:48 VIVIANE OLIVEIRA Continuando a explicação... Aurelice 

  26/9/2011 20:33:11 VIVIANE OLIVEIRA Hein, pessoal, o que fazemos quando 

não temos a tradução de um livro de nosso interesse? Aurelice 

  26/9/2011 20:33:24 madeanne Não Viviane eu ainda não vi a sua explicação do 

power point   

  26/9/2011 20:33:32 Aurelice Valéu!   

  26/9/2011 20:34:11 VIVIANE OLIVEIRA Eu gostaria que cada uma de vocês 

seguissem meu raciocínio, que é a explicação passo-a-passo da citaça~ço de citação. Aurelice 

  26/9/2011 20:34:26 VIVIANE OLIVEIRA Repetindo: Hein, pessoal, o que 

fazemos quando não temos a tradução de um livro de nosso interesse? Aurelice 

  26/9/2011 20:34:34 Aurelice Mais eu também não vi   

  26/9/2011 20:34:58 VIVIANE OLIVEIRA Nós Não lemos esse livro. Desistimos 

e procuramos outra pesquisa de acordo com a acessibilidade? Aurelice 

  26/9/2011 20:35:17 VIVIANE OLIVEIRA O que vocês fariam? Aurelice 

  26/9/2011 20:35:54 Niegylla Como não temos acesso a obra original, buscamos 

outros autores que fazem menção à obra em questão, para que possamos fazer uso dela!

 VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 20:36:01 Niegylla Correto? VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 20:36:15 Aurelice Acredito que não!Mais também não sei como fazer.

   

  26/9/2011 20:36:25 VIVIANE OLIVEIRA Perfeitamente, Niegyla! Niegylla 

  26/9/2011 20:37:07 VIVIANE OLIVEIRA Aurelice, quando não temos acesso ao 

texto original, procuramos ler quem falou sobre o assunto. Certo? Aurelice 

  26/9/2011 20:37:23 VIVIANE OLIVEIRA Então, continuando... Aurelice 

  26/9/2011 20:37:47 Aurelice Há! Certo.   

  26/9/2011 20:37:51 Niegylla Resumindo, citação de citação é usar a obra de um 

autor que fala de outro, onde devemos colocar o nome dos dois na referência.   

  26/9/2011 20:38:46 madeanne saiu da sala...   

  26/9/2011 20:38:52 VIVIANE OLIVEIRA Digamos que vocês não tenham acesso 

à obra de Bakhtin (autor fudamental no estudo de gêneros), mas, por outro lado, você tem acesso 

à obra de Oliveira (2009), que fala de Bakhtin. Aurelice 
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  26/9/2011 20:39:09 VIVIANE OLIVEIRA Perfeito! Niegylla 

  26/9/2011 20:39:30 VIVIANE OLIVEIRA Então, nesse exemplo, como 

faríamos? Niegylla 

  26/9/2011 20:39:55 VIVIANE OLIVEIRA DE acordo com Bakhtin (1997 apud 

OLIVEIRA 2009)... Niegylla 

  26/9/2011 20:40:16 VIVIANE OLIVEIRA OPS Niegylla 

  26/9/2011 20:40:47 VIVIANE OLIVEIRA há um errinho Niegylla 

  26/9/2011 20:40:47 Aurelice Então coloca o nome dos dois e a referência do 

segundo autor?   

  26/9/2011 20:40:56 VIVIANE OLIVEIRA isso Aurelice 

  26/9/2011 20:41:07 VIVIANE OLIVEIRA Identificou meu errinho niegyla?

 Niegylla 

  26/9/2011 20:41:28 VIVIANE OLIVEIRA Bakhtin (1997 apud OLIVEIRA 2009)

 Niegylla 

  26/9/2011 20:41:38 VIVIANE OLIVEIRA Qual é o erro aí, gente? Niegylla 

  26/9/2011 20:42:08 VIVIANE OLIVEIRA só lembrando que apud significa 

"citado por". Niegylla 

  26/9/2011 20:42:36 VIVIANE OLIVEIRA Então, eu li Bakhtin dentro do tetxo de 

Oliveira. Ou seja Bakhtin foi citado por Oliveira. Niegylla 

  26/9/2011 20:42:51 VIVIANE OLIVEIRA Mas vocês ainda não me apontaram 

um errinho nessa citação. Niegylla 

  26/9/2011 20:43:22 VIVIANE OLIVEIRA Alguém arrisca?   

  26/9/2011 20:43:30 Niegylla Acho que o erro é a falta das vírgulas e das páginas. 

Correto? VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 20:44:47 Aurelice O nome do 1º autor tem que estar em maiúsculo?   

  26/9/2011 20:44:59 VIVIANE OLIVEIRA Isso, Niegyla, eu esqueci a vírgula 

´que deve separar Oliveira da do ano. Portanto o correto é: Bakhtin (1997 apud OLIVEIRA, 

2009)... Niegylla 

  26/9/2011 20:45:26 MARIA SOARES Boa noite a todos! Obrigado.   

  26/9/2011 20:45:31 VIVIANE OLIVEIRA Niegyla, claro que se for informada a 

pagina dos dois, deve-se colocar sim. Niegylla 

  26/9/2011 20:45:31 MARIA SOARES saiu da sala...   

  26/9/2011 20:45:31 MARIA SOARES saiu da sala...   

  26/9/2011 20:45:59 VIVIANE OLIVEIRA por exemplo hipotético: Bakhtin 

(1997, p. 23 apud OLIVEIRA 2009, p. 120)... Niegylla 

  26/9/2011 20:47:18 VIVIANE OLIVEIRA Compreenderam?   

  26/9/2011 20:47:33 VIVIANE OLIVEIRA Mas vamos falar da prova. Dei uma 

leve olhadinha nela.   

  26/9/2011 20:48:05 Niegylla Olha! Acho que aprendi alguma coisa! (rsrs)

 VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 20:48:35 VIVIANE OLIVEIRA Aurelice, o nome do autor só fica com 

letra maiúscula se estiver dentro dos parênteses. Ficar dentro ou fora do parênteses é uma opção 

de quem escreve. Aurelice 

  26/9/2011 20:49:07 Niegylla Então vamos lá, Viviane, fale da tão temida prova.

 VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 20:49:18 VIVIANE OLIVEIRA Vamos lá!   

  26/9/2011 20:49:19 Aurelice Ok !   
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  26/9/2011 20:50:03 VIVIANE OLIVEIRA Vocês têm que compreender as 

características relacionadas, sobretudo, aos gêneros projeto de pesquisa e artigo científico.   

  26/9/2011 20:50:21 Aurelice Sobre a explicação do Power Point?   

  26/9/2011 20:50:49 VIVIANE OLIVEIRA Leiam o que a aula explica sobre cada 

um desses gêneros, fivcando atentas às partes deles.   

  26/9/2011 20:51:10 VIVIANE OLIVEIRA O power point é só sobre citação.

 Aurelice 

  26/9/2011 20:51:37 Aurelice Onde fica?   

  26/9/2011 20:52:51 VIVIANE OLIVEIRA Repetindo pela 10ª vez (rs) na minha 

pasta. Lá no portfolio do professor. Aurelice 

  26/9/2011 20:53:05 Aurelice Sobre citação de citação está dando pra entender 

bem.   

  26/9/2011 20:53:42 Aurelice saiu da sala...   

  26/9/2011 20:53:44 VIVIANE OLIVEIRA Voltando ao assunto prova: além da 

estrutura, vejam a questão do propósito comunicativo. Enfim, as característica desses dois 

gêneros. Aurelice 

  26/9/2011 20:55:03 VIVIANE OLIVEIRA Niegyla, ficamos nós duas. Niegylla 

  26/9/2011 20:55:31 VIVIANE OLIVEIRA Você anotou Niegylla 

  26/9/2011 20:55:33 VIVIANE OLIVEIRA ? Niegylla 

  26/9/2011 20:55:56 Niegylla Pois é! Estou anotando! VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 20:56:02 VIVIANE OLIVEIRA Veja a o tipo de linguagem que um 

tetxo acadêmico deve adotar. Niegylla 

  26/9/2011 20:56:26 VIVIANE OLIVEIRA Linguagem essa que se distingue dos 

gêneros que não são acadêmicos. Niegylla 

  26/9/2011 20:56:59 VIVIANE OLIVEIRA Aconselho que você antes da revisão 

estude a última aula, que fala exatamente do gênero artigo científico. Niegylla 

  26/9/2011 20:57:55 Niegylla Pelo jeito, o gênero artigo científico vai ser mais 

solicitado. Acerte? rs VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 20:58:19 VIVIANE OLIVEIRA Na verdade, não. Uma questão 

abordará esse gêneros. Niegylla 

  26/9/2011 20:58:31 VIVIANE OLIVEIRA Ainda há projeto Niegylla 

  26/9/2011 20:58:37 VIVIANE OLIVEIRA as normas da abnt Niegylla 

  26/9/2011 20:58:53 VIVIANE OLIVEIRA não esqueça de imprimir as referencias 

e levar para a prova. Niegylla 

  26/9/2011 20:59:17 Niegylla Na prova, terá alguma questão em que deveremos 

identificar a que gênero pertence o texto? VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 20:59:20 Aurelice entrou na sala...   

  26/9/2011 20:59:38 VIVIANE OLIVEIRA Bem , pela minha breve leitura, não.

 Niegylla 

  26/9/2011 21:00:02 VIVIANE OLIVEIRA é mais compreender as partes desses 

gêenros Niegylla 

  26/9/2011 21:00:04 VIVIANE OLIVEIRA reconhecer Niegylla 

  26/9/2011 21:00:13 VIVIANE OLIVEIRA as partes da estrutura deles. Niegylla 

  26/9/2011 21:00:25 VIVIANE OLIVEIRA Bem já são 21:00h   

  26/9/2011 21:00:35 VIVIANE OLIVEIRA vamos concluir por aqui?   

  26/9/2011 21:01:25 VIVIANE OLIVEIRA Podemos concluir?   
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  26/9/2011 21:01:27 Niegylla Ok! Acho que esse chat ajudou bastante, agora é se 

preparar para a prova. VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 21:01:43 VIVIANE OLIVEIRA Sim! Niegylla 

  26/9/2011 21:01:52 VIVIANE OLIVEIRA Pois boa noite.   

  26/9/2011 21:01:57 VIVIANE OLIVEIRA Obrigada pela presença.   

  26/9/2011 21:02:00 VIVIANE OLIVEIRA abraços.   

  26/9/2011 21:02:07 Niegylla Só mais uma coisa Viviane :o VIVIANE 

OLIVEIRA 

  26/9/2011 21:02:16 VIVIANE OLIVEIRA oi? Niegylla 

  26/9/2011 21:02:35 Niegylla O portfolio que devemos refazer e postar na area 

pública continua valendo 10? VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 21:02:47 VIVIANE OLIVEIRA sim Niegylla 

  26/9/2011 21:02:52 VIVIANE OLIVEIRA de zero a 10 Niegylla 

  26/9/2011 21:03:00 Niegylla Ufa! VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 21:03:10 VIVIANE OLIVEIRA rs Niegylla 

  26/9/2011 21:03:18 VIVIANE OLIVEIRA boa noite! Niegylla 

  26/9/2011 21:03:21 Niegylla Obrigada, boa noite e até quarta! VIVIANE 

OLIVEIRA 

  26/9/2011 21:03:31 Niegylla A conversa foi boa! rs VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 21:03:34 VIVIANE OLIVEIRA até quarta! Niegylla 

  26/9/2011 21:03:40 VIVIANE OLIVEIRA saiu da sala...   

  26/9/2011 21:03:40 VIVIANE OLIVEIRA saiu da sala...   

  26/9/2011 21:03:59 Aurelice Tá bem! Foi de grande ajuda pra esclarescer nossas 

dúvidas,que são muitas e que as vezes pode incomodar.Desculpas pela a repetição de perguntas.

   

  26/9/2011 21:05:22 Aurelice saiu da sala...   

  26/9/2011 21:08:08 Niegylla  VIVIANE OLIVEIRA 

  26/9/2011 21:13:55 Niegylla saiu da sala...   

  29/9/2011 05:48:40 APARECIDA entrou na sala...   

  29/9/2011 05:48:49 APARECIDA saiu da sala... 
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ANEXO 8 

(C1STA) 

 

1/9/2011 16:17:54 maria valdenice entrou na sala...   

  1/9/2011 18:12:59 Ivoneide Sabino entrou na sala...   

  1/9/2011 18:13:06 Ivoneide Sabino saiu da sala...   

  1/9/2011 18:13:06 Ivoneide Sabino saiu da sala...   

  1/9/2011 18:21:17 Ivoneide Sabino entrou na sala...   

  1/9/2011 18:24:32 IVANI entrou na sala...   

  1/9/2011 18:25:17 IVANI chegou cedo né Ivoneide? Ivoneide Sabino 

  1/9/2011 18:28:49 Ivoneide Sabino estou no trabalho e vim ver se ja tinha algém

   

  1/9/2011 18:30:00 IVANI a TÁ Ivoneide Sabino 

  1/9/2011 18:34:07 Ivoneide Sabino e vc?   

  1/9/2011 18:34:45 IVANI ESTOU ESTUDANDO UM POUQUINHO Ivoneide Sabino 

  1/9/2011 18:34:53 IVANI E ESPERANDO COMEÇAR Ivoneide Sabino 

  1/9/2011 18:39:10 Ivoneide Sabino estou assistindo aos vídeos agora, tinha 

esquecido   

  1/9/2011 18:41:35 IVANI confesso que também estou assistindo   

  1/9/2011 18:52:44 Ednaldo entrou na sala...   

  1/9/2011 18:53:17 Ednaldo OLA   

  1/9/2011 18:54:56 Ivoneide Sabino oi Ednaldo 

  1/9/2011 18:56:10 IVANI olá Ednaldo 

  1/9/2011 18:56:19 Ednaldo VCS JA VIRAM OS VIDEOS?   

  1/9/2011 18:56:41 Daniele entrou na sala...   

  1/9/2011 18:57:27 Daniele eu ja vi   

  1/9/2011 18:59:44 Ivoneide Sabino acabei de ver os dois agora   

  1/9/2011 19:01:34 Ednaldo Eu também acabei de ver!   

  1/9/2011 19:01:48 Daniele tambem!   

  1/9/2011 19:02:41 Ivoneide Sabino ja são 7 horas   

  1/9/2011 19:02:51 Ivoneide Sabino será que professora vai custar muito?   

  1/9/2011 19:04:24 alana entrou na sala...   

  1/9/2011 19:04:45 alana Olá, pessoal, boa noite. Iniciaremos dentro de alguns 

minutos!   

  1/9/2011 19:05:04 Ednaldo boa noite professora!   

  1/9/2011 19:05:05 IVANI boa noite professora Ednaldo 

  1/9/2011 19:06:03 Daniele Boa noite   

  1/9/2011 19:06:09 Ivoneide Sabino boa noite!!! alana 

  1/9/2011 19:06:36 alana Pessoal, vamos começar!!! Primeiro darei algumas 

instruções   

  1/9/2011 19:07:06 alana Caros(as) alunos(as), durante o Chat não serão aceitas 

conversas paralelas e fora do tópico.   

  1/9/2011 19:07:24 IVANI ok. alana 

  1/9/2011 19:07:31 Daniele ok   

  1/9/2011 19:07:34 alana Por favor leiam todas as minhas orientações   
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  1/9/2011 19:08:02 alana Não responderei questões individuais dos alunos. Ou seja, 

ao enviar uma mensagem use sempre a opção falar com TODOS.    

  1/9/2011 19:09:01 alana A troca de mensagens dirigidas a indivíduos tumultua e 

atrapalha o andamento do CHAT   

  1/9/2011 19:10:28 alana Ah, evitem digitar muitas mensagens seguidas – caso 

contrário ficará um pouco caótico e difícil de acompanhar os comentários. Fiquem atentos,ok?   

  1/9/2011 19:10:46 Ivoneide Sabino ok   

  1/9/2011 19:11:01 Daniele ok   

  1/9/2011 19:11:11 Ednaldo ok   

  1/9/2011 19:11:15 IVANI ok   

  1/9/2011 19:11:20 alana Vamos focar o debate em uma questão de cada vez, para não 

nos perdermos ao longo do debate.   

  1/9/2011 19:11:40 alana O CHAT terá uma hora de duração.   

  1/9/2011 19:12:28 alana Todos assistiram aos vídeos?   

  1/9/2011 19:12:35 Ednaldo sim   

  1/9/2011 19:12:35 Ivoneide Sabino sim   

  1/9/2011 19:12:47 IVANI eu assisti.   

  1/9/2011 19:12:49 Daniele ok!sim   

  1/9/2011 19:14:12 alana Vamos começar conversando sobre o acharam sobre as 

entrevistas com o professor Ataliba Castilho e Jose´ Luiz Fiorin?   

  1/9/2011 19:14:52 alana Quem vai começar?   

  1/9/2011 19:15:18 Ednaldo Legal, a visão deles sobre variantes é totalmente 

aberta.   

  1/9/2011 19:15:48 alana Sobre essa discussão que houve recentemente na mídia em 

que se criticou o tratamento da variação no livro didático de português.    

  1/9/2011 19:16:11 IVANI Eu achei muito interressante os posicionamento que eles 

falam em relação a linguagem tratada no livro   

  1/9/2011 19:17:06 Ednaldo a mídia diz que a professora diz no livro que não se 

deve ensinar a norma culta da língua.   

  1/9/2011 19:17:11 Ivoneide Sabino É importante porque o livro trata da variação 

e não do ensinar fora da norma culta, que é o que a mídia estava mostrando.    

  1/9/2011 19:17:20 alana E isso é verdade?   

  1/9/2011 19:18:31 IVANI é importante porque os professores vão trabalhar sobre a 

norma e mostrar que não existe falar errado, ou seja adequar a linguagem   

  1/9/2011 19:18:46 Ivoneide Sabino o que exatamente?   

  1/9/2011 19:18:47 Daniele bom , a entrevista e muito interessante mostra o 

quanto as pessoas se preocupam com a forma ``errada`` mas os professores contestam que a 

professora mostra parte da linguagem para chegar a norma curta.   

  1/9/2011 19:19:06 alana O que dizem os entrevistados sobre a polêmica sobre o livro 

didático "Por uma Vida Melhor"?   

  1/9/2011 19:19:47 Ednaldo ela ensina uma maneira de mostrar a variante e 

mostra como ficaria essa variante na norma culta   

  1/9/2011 19:20:12 alana Sobre a professora dizer no livro que não se deve ensinar a 

norma culta da língua.    

  1/9/2011 19:20:14 Ivoneide Sabino Eles enfatizaram muito que a norma culta 

"tem" que ser ensina da na escola, e que o livro mostra a variação da língua e pede ao aluno para 

refazer o que tem lá de acordo com a norma culta.   
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  1/9/2011 19:20:15 Daniele o livro faz mensao a língua oral do dia-a-dia   

  1/9/2011 19:20:23 HEBE CARVALHO entrou na sala...   

  1/9/2011 19:20:38 alana Isso mesmo Ivoneide.   

  1/9/2011 19:20:53 IVANI eles dizem que se trata de uma má interpretação em relação 

a linguagem doi livro   

  1/9/2011 19:21:01 HEBE CARVALHO Boa noite pessoal! Vou acompanhar o chat de 

vocês.   

  1/9/2011 19:21:08 Ivoneide Sabino Eles disseram que quem está fazendo a 

polemica com certeza não leu o livro.   

  1/9/2011 19:21:17 Ednaldo boa noite!   

  1/9/2011 19:21:44 alana Boa noite Hebe,sinta-se a vontade!   

  1/9/2011 19:21:55 IVANI Boa noite!   

  1/9/2011 19:22:02 Daniele concordo o livro da exemplos e nao considera errado

   

  1/9/2011 19:22:04 Ivoneide Sabino boa noite, prof. Hebe!!   

  1/9/2011 19:22:14 Daniele boa noite   

  1/9/2011 19:22:34 alana E vocês, o que pensam sobre essa polêmica toda?   

  1/9/2011 19:23:12 Daniele acho uma polemica meio que errada   

  1/9/2011 19:23:34 Ednaldo concordo com os professores, pois as variantes 

devem ser mostradas para os aluno.   

  1/9/2011 19:24:01 Daniele pois a fala popular também existe regas   

  1/9/2011 19:24:25 IVANI eu creio que a autora quis mostrar e querer demostrar que a 

língua é variável, e acabar com o preconceito sobre o falar errado.   

  1/9/2011 19:24:32 Ivoneide Sabino O prof. Ataliba Castilho ainda fala que essa 

maneira de ensinar é importante para que o aluno que não fala de acordo com a norma culta não 

se sinta excluído do meio. Eu concordo plenamente e acho esse debate importantíssimo para que 

a sociedade em geral não seja "descriminada" por não falar o português "correto".   

  1/9/2011 19:25:25 alana Isso mesmo Daniele, e isso foi explicado pelo Fiorin: "Todas 

as produções linguísticas seguem uma regra".   

  1/9/2011 19:26:39 Ednaldo descrimina não só a fala mas cultura do falante.   

  1/9/2011 19:26:53 Daniele o linguista nao trabalha com o certo ou errado.   

  1/9/2011 19:27:45 IVANI ele tambem fala que ensinar a norma culta é um meio de 

valorizar a cultura   

  1/9/2011 19:28:54 IVANI o linguista estuda a lingua e tente explicar   

  1/9/2011 19:29:21 Ivoneide Sabino Falar de maneira correta é, falar de acordo 

com o meio em que se encontra o falante. Quando se está em meio aos surfista, se não falar igual 

a eles vc está falando errado e assim é com todos os meio em que o falante se encontra.   

  1/9/2011 19:29:36 alana Que não se deve excluir o aluno que não fala a variedade 

padrão da língua. É isso que a professora defende em seu livro?   

  1/9/2011 19:30:28 IVANI com certeza   

  1/9/2011 19:30:29 Daniele a professora mostra em seu livro a chamada norma 

popular com o intuito de amenizar o preconceito linguistico.   

  1/9/2011 19:30:49 alana Isso mesmo Ivoneide, nas palavras de Fiorin:Falar bem 

significa ter a língua adequada para cada uma das situações de uso.   

  1/9/2011 19:31:23 Daniele com certeza Ivoneide   
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  1/9/2011 19:32:07 Ivoneide Sabino é sim, e ela ainda fala que melhor para o 

aluno entender a norma culta se primeiro ver a maneira que ele fala para associar as duas formas.

   

  1/9/2011 19:32:12 Daniele cada um fala de acordo com o meio em que vive   

  1/9/2011 19:32:57 IVANI não se deve ridicularizar a lingua e sim partir dela para 

chegar a norma culta   

  1/9/2011 19:33:32 Daniele isso mesmo!!   

  1/9/2011 19:34:17 alana Muito bem pessoal!   

  1/9/2011 19:34:54 alana O professor Ataliba Castilho inicia sua fala com o seguinte 

questionamento: Que português devemos ensinar na escola? Qual o posicionamento de vocês 

sobre essa questão?   

  1/9/2011 19:35:15 Daniele Ataliba cita que errado e se falar e nao entender.   

  1/9/2011 19:36:46 alana Em geral, o livro didático de português apresenta 

informações sobre a variação existente no português falado no Brasil?   

  1/9/2011 19:36:54 Ivoneide Sabino Isso Dani, ele disse que é preciso ensinar o 

português padrão, a norma culta, mas sem ridicularizar a maneira que os alunos falam.   

  1/9/2011 19:37:28 Ivoneide Sabino Normalmente não, apenas esse que é 

direcionado par a educação de jovens e adultos.   

  1/9/2011 19:37:49 IVANI ensinar que devemos adequar a lingua de acordo com a 

situação    

  1/9/2011 19:37:54 Daniele o livro nao apresenta as variantes   

  1/9/2011 19:39:10 Ednaldo essa didatica mostrada na sala sem o ensino das 

variantes no leva o aluno o ter preconceito linguístico?   

  1/9/2011 19:39:17 IVANI e que não existe falar errado, já de uma vez que a lingua é 

por natureza variável e a fala é individual   

  1/9/2011 19:39:20 Daniele as variantes fazem parte da lingua entao porque nao 

adota-las nos livros!   

  1/9/2011 19:40:02 alana Como podemos, então tratar da variação e o ensino da 

diversidade linguística na escola?   

  1/9/2011 19:41:46 Ednaldo mostrando que existe maneiras diferentes de falar aos 

nossos alunos.   

  1/9/2011 19:41:54 Ivoneide Sabino Eu particularmente nunca tinha ouvido falar 

em variantes, até começar o curso de letras, só sabia que tinha o português "certo" e o "errado". É 

muito importante para a população que os livros tenham essas variantes, para que no futuro não 

haja mais tanto preconceito com a maneira que as pessoas falam. Pois, se for tratado na escola 

como algo natural, vai ser apenas variantes e não "erros".   

  1/9/2011 19:42:11 Daniele mostrando que as variedades existem e nao podem 

ser deixadas de lado porque essas fazem parte da cultura popular   

  1/9/2011 19:42:24 IVANI mostrar que não se deve escrever como se fala e tentar 

adequar a fala a escrita   

  1/9/2011 19:43:48 Ivoneide Sabino Trabalho em uma instituição de ensino e 

posso ver como os alunos que não falam de uma maneira mais culta, servem de "xacota" para os 

colegas. O ensino da variação é muito importante, para que isso acabe.   

  1/9/2011 19:44:27 alana No livro didático "Por uma Vida Melhor", a autora diz que é 

comum considerar o uso, na linguagem oral, de expressões consideradas gramaticalmente erradas 

pela norma culta e alerta para a possibilidade do falante sofrer preconceito linguístico em 

determinadas situações.    
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  1/9/2011 19:44:39 Daniele e necessario!   

  1/9/2011 19:45:04 alana Como ocorre esse preconceito?   

  1/9/2011 19:45:17 Ednaldo mostrando aos alunos que existem variantes esse 

preconceito talves comece a diminuir dentro e fora da escola.   

  1/9/2011 19:45:46 alana Como podemos combatê-lo no nosso dia-a-dia?   

  1/9/2011 19:45:59 HEBE CARVALHO Já vou pessoal, boa noite!   

  1/9/2011 19:46:00 Ivoneide Sabino é exatamente isso que acontece. Quando vão 

apresentar um trabalho na sala de aula, por exemplo.   

  1/9/2011 19:46:09 Ivoneide Sabino boa noite!!   

  1/9/2011 19:46:15 HEBE CARVALHO saiu da sala...   

  1/9/2011 19:46:15 HEBE CARVALHO saiu da sala...   

  1/9/2011 19:46:48 Ivoneide Sabino Mostrando que existem as variações e que 

não existe falar errado.   

  1/9/2011 19:46:48 Daniele de forma direta e indireta,nas escolas e em outros 

ambientes que aquele individuo nao esta acostumado>   

  1/9/2011 19:47:01 Ednaldo quando ridicularizamos as variantes ditas "não 

padão".   

  1/9/2011 19:48:17 Ivoneide Sabino Como estudante de letras e futuros 

professores de português, temos que mostrar com nossas ações que não existe o certo e o errado.

   

  1/9/2011 19:48:48 Daniele boa ivoneide!   

  1/9/2011 19:48:52 IVANI aceitar que a lingua é sempre variavel    

  1/9/2011 19:49:38 alana Então,seria interessante trazer uma reflexão para sala de aula 

sobre a variação linguística?   

  1/9/2011 19:49:50 IVANI com certeza   

  1/9/2011 19:50:01 Daniele isso os professores precisam dar bons exemplos   

  1/9/2011 19:50:06 Ednaldo sim!   

  1/9/2011 19:50:32 Ivoneide Sabino com certeza, professora!   

  1/9/2011 19:50:35 Ednaldo isso tem que começar a partir dos educadores.   

  1/9/2011 19:50:53 alana É importante ressaltar que incorporar a reflexão da variação 

linguística na escola contribui para que o aluno entenda que todas as variedades linguísticas são 

legítimas e próprias da língua, da história e da cultura humana.    

  1/9/2011 19:52:11 IVANI é isso ai, e a parti de então vão compreende sobre a questão 

das normas linguisticas   

  1/9/2011 19:52:29 Daniele perfeitamente o preconceito deve ser abolido pois 

todos temos jeito e fala propia.   

  1/9/2011 19:52:38 IVANI e que não existe o falar certo ou errado   

  1/9/2011 19:53:22 alana Pessoal, temos mais alguns minutos, posso responder 

algumas perguntas.   

  1/9/2011 19:55:12 Ivoneide Sabino as aulas vão ser na quinta e sexta - feira, 

certo?   

  1/9/2011 19:56:12 alana Sim, nos dia 08 e 09.   

  1/9/2011 19:56:50 Ivoneide Sabino obrigada e até lá. tenho que ir agora. porque 

estou no trabalho.   

  1/9/2011 19:56:57 Ivoneide Sabino Bjos a todos!!!!   

  1/9/2011 19:57:01 Ivoneide Sabino saiu da sala...   

  1/9/2011 19:57:01 Ivoneide Sabino saiu da sala...   
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  1/9/2011 19:57:05 Ednaldo entrou na sala...   

  1/9/2011 19:57:23 Daniele bjos!!!!   

  1/9/2011 19:57:25 alana Aproveito para que levem suas dúvidas para a revisão, leiam 

as aulas e os fóruns.   

  1/9/2011 19:57:37 Ednaldo BOA NOITE A TODOS!!!!   

  1/9/2011 19:57:44 Daniele saiu da sala...   

  1/9/2011 19:57:49 Ednaldo saiu da sala...   

  1/9/2011 19:57:50 Ednaldo saiu da sala...   

  1/9/2011 19:58:08 IVANI boa noite a todos   

  1/9/2011 19:58:24 alana Boa noite, pessoal, e até dia 08 feira no Pólo!Abraço   

  1/9/2011 19:58:40 IVANI abraço e até lá   

  1/9/2011 19:59:46 alana saiu da sala...   

  1/9/2011 19:59:47 alana saiu da sala...   

  1/9/2011 20:00:57 IVANI saiu da sala...   

  1/9/2011 20:00:58 IVANI saiu da sala...   

  2/9/2011 20:04:40 IVANI entrou na sala...   

  2/9/2011 22:11:51 MARIA SOUZA entrou na sala...   

  2/9/2011 22:12:07 MARIA SOUZA saiu da sala... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

(C1STAP) 

31/8/2011 19:28:06 ANA BENEVIDES entrou na sala...   

  31/8/2011 19:28:19 ALDERLYANE DIAS entrou na sala...   

  31/8/2011 19:28:46 ALDERLYANE DIAS Ana boa noite   
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  31/8/2011 19:29:04 ANA BENEVIDES Boa noite Alderlyane , como está ?    

  31/8/2011 19:29:13 ALDERLYANE DIAS tu já fez o trabalho   

  31/8/2011 19:29:26 ALDERLYANE DIAS bem obrigada   

  31/8/2011 19:29:28 ANA BENEVIDES O de latim , sim    

  31/8/2011 19:29:44 ALDERLYANE DIAS e o de sociolinguistica?   

  31/8/2011 19:29:52 ANA BENEVIDES Estou pra pirar , pois os meus vídeos não 

baxaram    

  31/8/2011 19:30:09 ALDERLYANE DIAS valha   

  31/8/2011 19:30:29 ANA BENEVIDES Acho que vou ficar só olhado !   

  31/8/2011 19:30:35 ALDERLYANE DIAS os videos do chat?   

  31/8/2011 19:30:45 andreza entrou na sala...   

  31/8/2011 19:30:45 ANA BENEVIDES sim   

  31/8/2011 19:30:54 ALDERLYANE DIAS

 http://www.youtube.com/watch?v=o7OlNhxLrOg    

  31/8/2011 19:31:02 ALDERLYANE DIAS tenta abrir   

  31/8/2011 19:31:07 ALDERLYANE DIAS novamente   

  31/8/2011 19:31:08 andreza ei,terminou o trabalho? ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 19:31:24 andreza Boa noite Ana ANA BENEVIDES 

  31/8/2011 19:31:31 ANA BENEVIDES Já tentei e nao sei o que está acontecendo com 

o meu computador    

  31/8/2011 19:32:00 ALDERLYANE DIAS claro q não andreza 

  31/8/2011 19:32:51 andreza Pois eu e Rena aabamos ANA BENEVIDES 

  31/8/2011 19:32:53 ANA BENEVIDES Boa Noite Andreza andreza 

  31/8/2011 19:32:59 ALDERLYANE DIAS e tu? andreza 

  31/8/2011 19:33:12 andreza desculpas ana ANA BENEVIDES 

  31/8/2011 19:33:14 ALDERLYANE DIAS valha q bom andreza 

  31/8/2011 19:33:29 andreza enviei a mensagem errada,era pra any ANA 

BENEVIDES 

  31/8/2011 19:33:55 andreza Ana querida que trabalho difícil é esse? ANA 

BENEVIDES 

  31/8/2011 19:35:28 ALDERLYANE DIAS tu assistiu o video do forúm? andreza 

  31/8/2011 19:35:36 Eliene entrou na sala...   

  31/8/2011 19:36:28 andreza tô assistindo agora ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 19:36:48 ANA BENEVIDES Não sei Andreza , sei que estou já pra pirar 

com latim e agora com o trabalho de sociolinguística  andreza 

  31/8/2011 19:37:09 Eliene olá meninas!   

  31/8/2011 19:37:10 andreza nem me fale amiga ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 19:37:27 andreza Olá Eliene Eliene 

  31/8/2011 19:37:51 Eliene tu terminou ?   

  31/8/2011 19:37:59 andreza Meninas assistiram ao filme?   

  31/8/2011 19:38:09 ALDERLYANE DIAS amiga tu assistiu o video do chat?

 andreza 

  31/8/2011 19:38:11 andreza Terminei Eliene 

  31/8/2011 19:38:27 andreza Tô assistindo ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 19:38:35 andreza muito bom por sinal ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 19:38:57 Eliene saiu da sala...   

  31/8/2011 19:38:57 Eliene entrou na sala...   
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  31/8/2011 19:39:03 andreza estou aqui na escola,com Renata ALDERLYANE 

DIAS 

  31/8/2011 19:39:10 Eliene saiu da sala...   

  31/8/2011 19:39:11 Eliene entrou na sala...   

  31/8/2011 19:39:11 Eliene saiu da sala...   

  31/8/2011 19:39:12 Eliene entrou na sala...   

  31/8/2011 19:39:14 Eliene saiu da sala...   

  31/8/2011 19:39:15 Eliene entrou na sala...   

  31/8/2011 19:39:33 ALDERLYANE DIAS tu viu o video do chat? andreza 

  31/8/2011 19:39:45 ALDERLYANE DIAS gostou? andreza 

  31/8/2011 19:40:07 andreza tô vendo ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 19:40:35 ALDERLYANE DIAS e o outro tu viu? andreza 

  31/8/2011 19:40:56 andreza Muito bom Any,explica de forma clara tudo que a 

gente já discutiu na aula ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 19:41:06 andreza Tem dois? ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 19:41:13 Eliene tu terminou o trabalho? andreza 

  31/8/2011 19:41:16 ALDERLYANE DIAS tbm achei andreza 

  31/8/2011 19:41:23 ALDERLYANE DIAS é sim andreza 

  31/8/2011 19:41:25 ALDERLYANE DIAS  andreza 

  31/8/2011 19:42:06 ALDERLYANE DIAS um é de um gramata e outro de um 

professor de linguistica andreza 

  31/8/2011 19:42:34 andreza tô vendo o de lingustica ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 19:42:52 andreza Me fala sobre o outro ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 19:43:24 ALDERLYANE DIAS

 http://www.youtube.com/watch?v=DROHTF4iaiQ andreza 

  31/8/2011 19:44:33 andreza Certo ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 19:44:50 andreza Eliene já começou o trabalho? Eliene 

  31/8/2011 19:44:54 ANA BENEVIDES Não sei Andreza , sei que estou já pra pirar 

com latim e agora com o trabalho de sociolinguística  andreza 

  31/8/2011 19:45:02 Eliene ja andreza 

  31/8/2011 19:45:47 Eliene é muito trabalho e o prazo curto ANA BENEVIDES 

  31/8/2011 19:45:52 andreza ei sobre a questão da digitação? ALDERLYANE 

DIAS 

  31/8/2011 19:46:07 andreza Concordo   

  31/8/2011 19:46:15 ALDERLYANE DIAS mlr eu não terminei o meu andreza 

  31/8/2011 19:46:28 Eliene tu ja terminou andreza 

  31/8/2011 19:46:30 ALDERLYANE DIAS parei na folha8 andreza 

  31/8/2011 19:46:51 ALDERLYANE DIAS se eu terminar hj mando um recado ok

 andreza 

  31/8/2011 19:46:53 andreza já linda Eliene 

  31/8/2011 19:47:32 andreza Vai dá certo digitar amanhã ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 19:48:12 ALDERLYANE DIAS mlr se eu não terminar hj tenho q 

terminar amanhã andreza 

  31/8/2011 19:48:46 ALDERLYANE DIAS só posso digitar qndo terminar o meu

 andreza 

  31/8/2011 19:48:48 andreza tô morrendo de medo de não dá tempo

 ALDERLYANE DIAS 
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  31/8/2011 19:48:56 andreza eu sei linda ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 19:49:08 ALDERLYANE DIAS eu tbm, tu já terminou e eu andreza 

  31/8/2011 19:49:36 andreza Eliene,tá sozinha em casa? Eliene 

  31/8/2011 19:50:05 Eliene nao  andreza 

  31/8/2011 19:50:25 Eliene a familia toda andreza 

  31/8/2011 19:51:41 andreza Meninas, muitos portfolios em um curto espaço de 

tempo   

  31/8/2011 19:52:17 andreza Tô pra ficar doida   

  31/8/2011 19:52:21 andreza rsrsrsrsr   

  31/8/2011 19:53:43 ALDERLYANE DIAS eu tbm   

  31/8/2011 19:54:06 Ana Paula entrou na sala...   

  31/8/2011 19:54:30 Ana Paula Olá, meninas, boa noite!   

  31/8/2011 19:55:30 Eliene ola Ana ANA BENEVIDES 

  31/8/2011 19:55:34 Ana Paula Como estão, tudo bem?   

  31/8/2011 19:55:38 ALDERLYANE DIAS boa noite professora Ana Paula 

  31/8/2011 19:55:57 andreza Boa noite professora Ana Paula 

  31/8/2011 19:56:02 ALDERLYANE DIAS bem graças a Deus Ana Paula 

  31/8/2011 19:56:23 andreza Esse último portfolio veio com tudo  Ana Paula 

  31/8/2011 19:56:39 ALDERLYANE DIAS foi msmo  andreza 

  31/8/2011 19:56:41 Eliene boa noite v ANA BENEVIDES 

  31/8/2011 19:57:00 Ana Paula Vamos esperar mais um pouco antes de iniciarmos a 

discussão prevista para o chat, quem sabe chegue mais alguém, né.   

  31/8/2011 19:57:17 ALDERLYANE DIAS ok Ana Paula 

  31/8/2011 19:57:28 Ana Paula Mas o portfólio era para ter sido feito na Aula 3, só a 

postagem é que deve ser agora, lembram? andreza 

  31/8/2011 19:58:27 Ana Paula Ah, vocês assistiram aos vídeos, sim?   

  31/8/2011 19:58:50 andreza Muito bom professora Ana Paula 

  31/8/2011 19:59:13 Ana Paula Gostaram mesmo?   

  31/8/2011 19:59:21 andreza estava comentando que esse livro é o que eu trabalho 

com os alunos do EJA Ana Paula 

  31/8/2011 19:59:37 ANA BENEVIDES Olá professora , não sei o que está 

acontecendo com o meu computador , baixei os vídeos , mas não consigo assistir , o que eu faço ?

 andreza 

  31/8/2011 19:59:53 Ana Paula Ah, é! Olha aí! Sabia dessa polêmica toda sobre ele, 

Andreza? andreza 

  31/8/2011 20:00:09 ANA BENEVIDES DEsculpa , profesora mandei a mensagem 

para Andreza Ana Paula 

  31/8/2011 20:00:14 elaine entrou na sala...   

  31/8/2011 20:00:22 andreza não,fiquei surpresa Ana Paula 

  31/8/2011 20:00:28 Eliene professora só conseguir baixar um video. Ana Paula 

  31/8/2011 20:00:42 Ana Paula Ana, por que você não consegue assistir? Qual o 

problema? ANA BENEVIDES 

  31/8/2011 20:00:50 elaine boa noite a todos   

  31/8/2011 20:01:05 ALDERLYANE DIAS os vídeos são otimos Ana Paula 

  31/8/2011 20:01:10 Ana Paula Boa noite, Eliana, tudo bem? elaine 

  31/8/2011 20:01:15 ANA BENEVIDES Não sei , já baixei osvídeos e não está 

rodando no meu computador ! Ana Paula 
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  31/8/2011 20:01:20 ALDERLYANE DIAS boa noite elaine 

  31/8/2011 20:01:22 Eliene professora só consegui baixar um video Ana Paula 

  31/8/2011 20:01:43 andreza discutir os o assunto com os alunos e eles 

adoraram,lembra que enviei uma mensagem para a senhora comentando Ana Paula 

  31/8/2011 20:01:52 Ana Paula MAs, na página do youtube, os vídeos abrem 

automaticamente, não? ANA BENEVIDES 

  31/8/2011 20:01:54 ALDERLYANE DIAS são bastante esclarecedores Ana 

Paula 

  31/8/2011 20:02:08 Ana Paula Lmebro sim. andreza 

  31/8/2011 20:02:22 elaine Eu consegui asistir os dois.   

  31/8/2011 20:02:46 Ana Paula Bom, já que começamos a falar, podemos começar o 

chat de verdade, sim?   

  31/8/2011 20:02:49 ALDERLYANE DIAS tenta novamente Eliene 

  31/8/2011 20:03:02 ALDERLYANE DIAS sim Ana Paula 

  31/8/2011 20:03:11 Ana Paula Para ficar melhor nossa discussão, eu pontuei 

algumas partes dos vídeos para que discutíssemos sobre.   

  31/8/2011 20:03:12 elaine perdi alguma coisa   

  31/8/2011 20:03:14 elaine ?   

  31/8/2011 20:03:31 ANA BENEVIDES Já fiz isso e quando abro fica lento e é como 

se estivesse fazendo download novamente , rodando bem devagar Ana Paula 

  31/8/2011 20:03:34 ALDERLYANE DIAS ok Ana Paula 

  31/8/2011 20:04:00 Ana Paula Mas, quem quiser focalizar especificamente algo que 

algums dos entrevistados disse, fique à vontade tb, ok?   

  31/8/2011 20:04:27 Ana Paula Primeiro, conheciam os entrevistados?   

  31/8/2011 20:04:36 Ana Paula Já ouviram falar deles?   

  31/8/2011 20:04:37 ALDERLYANE DIAS ok Ana Paula 

  31/8/2011 20:04:48 ALDERLYANE DIAS não Ana Paula 

  31/8/2011 20:04:49 ANA BENEVIDES Professora , gostaria que me deixasse 

participar do próximo fórum que irá acontecer sexta - feira , pois vou tentar resolver ese problema 

! Hoje vou só assistir tá ? Ana Paula 

  31/8/2011 20:04:50 Antonia de Lima entrou na sala...   

  31/8/2011 20:05:01 Eliene nao Ana Paula 

  31/8/2011 20:05:09 Ana Paula Ok, Ana, claro. ANA BENEVIDES 

  31/8/2011 20:05:09 elaine Eu não conhecia nem um. Ana Paula 

  31/8/2011 20:05:47 ANA BENEVIDES Obrigada , professora Ana Paula 

  31/8/2011 20:05:49 Ana Paula Reconheram meu discurso na fala de Fiorin? rs   

  31/8/2011 20:05:58 andreza não conhecia  Ana Paula 

  31/8/2011 20:06:12 ALDERLYANE DIAS sim, achei bem parecido Ana 

Paula 

  31/8/2011 20:06:12 andreza com certeza Ana Paula 

  31/8/2011 20:06:17 Ana Paula Tudo o que ele falou na entrevista, eu abordei nas 

aulas presenciais, lembram?   

  31/8/2011 20:06:32 Antonia de Lima Boa noite.   

  31/8/2011 20:06:43 ALDERLYANE DIAS sim, na hora q o vídeo começou eu 

percebi Ana Paula 

  31/8/2011 20:06:47 andreza fica muito claro ouvindo ele falar sobre tudo que 

vimos durante as aulas Ana Paula 
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  31/8/2011 20:07:08 elaine lembro sim, de muita coisa. Ana Paula 

  31/8/2011 20:07:12 ALDERLYANE DIAS boa noite colega Antonia de 

Lima 

  31/8/2011 20:07:20 Ana Paula Pois bem, como primeira coisa que eu queria discutir 

é sobre o que fala o entrevistador quando diz assim:   

  31/8/2011 20:07:33 Antonia de Lima com certeza a entrevista fala tudo que já 

estudamos.   

  31/8/2011 20:08:18 Ana Paula "a linguagem oral não precisa, necessariamente, 

respeitar os padrões impostos pela norma culta, dependendo de como e onde ela é usada"   

  31/8/2011 20:08:49 ALDERLYANE DIAS sim, eu concordo Ana Paula 

  31/8/2011 20:08:55 Ana Paula O que vocês acham? Concordam, discordam?   

  31/8/2011 20:09:57 Ana Paula Quem poderia esmiuçar melhor isso?   

  31/8/2011 20:10:38 andreza é imprescindível reconhecer e respeitar a 

diversidade,pluralidade na fala sem estigmatização Ana Paula 

  31/8/2011 20:10:38 ALDERLYANE DIAS concordo, pois existe muitas situações 

pelas quais não precisamos falar sobres os padrões cultos, por exemplo: em casa cm meus pais

 Ana Paula 

  31/8/2011 20:10:46 Antonia de Lima sim porque saber falar bem é saber adequar a 

lingua a cada situação.   

  31/8/2011 20:11:22 ALDERLYANE DIAS já em um seminario devemos falar 

coerente Ana Paula 

  31/8/2011 20:12:15 andreza como a professora salientou nas aulas,na língua 

existe o adequado e o inadequado Ana Paula 

  31/8/2011 20:12:23 Ana Paula É, coerente com a norma culta, você quer dizer, né, 

já que a fala sem ser baseada na norma culta também é coerente, ok. ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 20:12:48 ALDERLYANE DIAS ok Ana Paula 

  31/8/2011 20:13:16 andreza com certeza é coerente,pq há o entendimento

 Ana Paula 

  31/8/2011 20:13:44 Antonia de Lima Quando estou falando com uma pessoa mais 

idosa não vou usar a mesma fala que usaria num trabalho científico.   

  31/8/2011 20:13:57 elaine concordo,pois cada uma tem sua situação. Ana Paula 

  31/8/2011 20:13:59 Ana Paula Seguindo a entrevista, o jornalista fala que o livro 

que está em discussão é acusado de defender os "erros" de português, vocês se lembram dessa 

parte?   

  31/8/2011 20:14:33 Ana Paula Lembram-se do que diz Fiorin a respeito disso?   

  31/8/2011 20:14:42 ALDERLYANE DIAS lembro Antonia de Lima 

  31/8/2011 20:14:48 elaine sim   

  31/8/2011 20:14:54 Ana Paula entrou na sala...   

  31/8/2011 20:15:12 Antonia de Lima lembro sim.   

  31/8/2011 20:15:18 andreza "Por uma Vida Melhor", da Editora Global, 

destinado a Educação de Jovens e Adultos. O livro foi distribuído pelo MEC a 4.236 escolas do 

país, quase meio milhão de alunos. Pouca gente deve ter lido o livro, que foi acusado de ensinar a 

falar e escrever errado.  Ana Paula 

  31/8/2011 20:15:30 Eliene professora não consegui baixar os dois videos posso 

participa na sexta -feira?  Ana Paula 

  31/8/2011 20:15:41 Ana Paula Ele até pergunta assim: "O livro ensina cooisas 

erradas?"   
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  31/8/2011 20:15:41 ALDERLYANE DIAS ele diz que o livro não ensina o erro de 

protuguês Antonia de Lima 

  31/8/2011 20:15:50 elaine mas ele resalta que o linguistanão trabalha com certo e 

errado.   

  31/8/2011 20:16:05 Ana Paula Boa noite..   

  31/8/2011 20:16:08 andreza . Em capítulo dedicado às diferenças entre a 

linguagem oral e a escrita chamado "Escrever é diferente de falar", o texto mostra que é comum 

considera o uso, na linguagem oral, de expressões consideradas gramaticalmente erradas pela 

norma culta e alerta para a possibilidade do falante sofrer preconceito linguístico em 

determinadas situações.  Ana Paula 

  31/8/2011 20:16:44 ALDERLYANE DIAS ele diz que nenhum linguísta que 

defenda, que num ensino não se deva ensinar a norma culta Antonia de Lima 

  31/8/2011 20:16:54 andreza O entrevistado responde que não Ana Paula 

  31/8/2011 20:17:18 Ana Paula OPA, pelo ocntrário, Elaine, o linguista não trabalha 

com esses conceitos de "certo" e "errado", Fiorin friza bem isso. elaine 

  31/8/2011 20:17:42 Eliene professora posso participar sexta-feira Ana Paula 

  31/8/2011 20:18:23 Ana Paula Prof. Não deu pra ver o video. Vi a mensagem agora 

no imail. Passei o dia fora e cheguei a poucos minutos...Posso entrar amanhã?   

  31/8/2011 20:18:27 elaine EU COLOQUEI ISSO MESMO: NÃO TRABALHA.

 Ana Paula 

  31/8/2011 20:18:34 Ana Paula Pois é, Fiorin diz isso mesmo, ele é bem categórico, 

"Não, nenhum linguista defende que se abandone o ensino da norma culta da língua". Lembram 

que eu falei isso nas aulas?   

  31/8/2011 20:18:46 Ana Paula Tô querendo saber a mesma coisa q Eliene..   

  31/8/2011 20:18:50 elaine É POR QUE FICOU JUNTO. Ana Paula 

  31/8/2011 20:18:56 ALDERLYANE DIAS lembro Antonia de Lima 

  31/8/2011 20:19:15 Antonia de Lima nenhum linguista incentiva abandonar a 

norma culta.   

  31/8/2011 20:19:29 andreza O prof. Fiorin foi muito preciso na sua explicação 

clara e brilhante na comprensão das variantes da língua portuguesa. Defendendo 

argumentativamente a adoção do livro de lingua portuguesa pelo MEC,que tanta polêmica sofreu 

na imprensa nacional pela interpretação equivocada.Parabéns ao prof. Fiorin e ao Ederson pela 

iniciativa da entrevista. Vivas à nossa lingua portuguesa!.? Ana Paula 

  31/8/2011 20:19:31 Ana Paula Ah, é verdade, vi agora! rs elaine 

  31/8/2011 20:19:51 Eliene nao consegui baixar os videos fica dificil interagir Ana 

Paula 

  31/8/2011 20:20:05 Ana Paula Você montou esses textos, Andreza? andreza 

  31/8/2011 20:20:20 Eliene posso participar na prossima aula Ana Paula 

  31/8/2011 20:20:36 Eliene proxima Ana Paula 

  31/8/2011 20:21:04 elaine Ele falou que a fala populartambem se submete a regras.

 Ana Paula 

  31/8/2011 20:21:10 Ana Paula Meninas, é o seguinte, eu dividi a turma justamente 

para que não ficasse um chat com muita gente e o outro com pouca, isso inviabiliza as coisas.   

  31/8/2011 20:21:48 andreza professora,depois de assistir a entrevista fui 

investigar e comecei a escrever os pontos mais interessantes para interagir no chat Ana 

Paula 
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  31/8/2011 20:21:56 Ana Paula Mesmo que eu tenha mandado a mensagem sobre os 

vídeos hoje, isso já estava escrito na aula   

  31/8/2011 20:22:16 Ana Paula Legal, era isso mesmo que eu queria de vocês.

 andreza 

  31/8/2011 20:23:11 ALDERLYANE DIAS tu consegui ver o outro vídeo colega, 

falou que não sabia dele andreza 

  31/8/2011 20:23:12 Antonia de Lima È verdade colegas a entrevista é uma revisão 

de tudo que estudamos.   

  31/8/2011 20:23:12 Ana Paula Mas, quem não conseguiu assistir para participar 

hoje, pode participar sexta.   

  31/8/2011 20:23:33 Ana Paula Voltando à discussão...   

  31/8/2011 20:23:36 Ana Paula Pra quem viu a mensagem a tempo, ótimo, pra quem 

viu agora não se pode esperar muita coisa...   

  31/8/2011 20:23:53 Ana Paula há..tá bom...   

  31/8/2011 20:24:23 Eliene obrigada professora Ana Paula 

  31/8/2011 20:24:33 Ana Paula Mas no texto que traz o chat na aula, tem dizendo, 

sim, que o chat é sobre as duas entrevistas! Ana Paula 

  31/8/2011 20:24:55 Ana Paula Valeu!!! até sexta, então...   

  31/8/2011 20:25:47 andreza vamos continuar? Ana Paula 

  31/8/2011 20:25:59 Ana Paula entrou na sala...   

  31/8/2011 20:26:10 Ana Paula A Elaine trouxe um ponto interessante, ele fala que a 

fala popular também se submente a regras, atentaram para isso?   

  31/8/2011 20:26:29 Ana Paula Claro que sim! andreza 

  31/8/2011 20:26:44 Antonia de Lima sim.   

  31/8/2011 20:26:57 ALDERLYANE DIAS sim Ana Paula 

  31/8/2011 20:27:54 andreza falar popular se submete a regras? Ana Paula 

  31/8/2011 20:27:55 andreza  Ana Paula 

  31/8/2011 20:28:04 Ana Paula MAs é claro que está, como as pessoas se 

comunicariam se fosse por regras conhecidas pelos interlocutores? Embora se pense que sim, não 

há um caos na fala quando esta não se submete às regras da norma culta.   

  31/8/2011 20:28:22 andreza verdade Ana Paula 

  31/8/2011 20:28:47 Ana Paula *se não fosse...   

  31/8/2011 20:29:32 Ana Paula Fiorin dá como exemplo a concordância nominal, 

justamente o que eu disse em sala, lembram?   

  31/8/2011 20:30:00 Ana Paula Para que fazer a marcação de plural em todas as 

palavras, se colocando na primeira eu já tenho a ideia de mais de um?   

  31/8/2011 20:30:14 elaine sim, os livros----o livros   

  31/8/2011 20:30:24 Antonia de Lima todo falante uma gramática com variedades 

seja popular ou culta.   

  31/8/2011 20:30:26 Ana Paula Justamente. elaine 

  31/8/2011 20:30:31 andreza Por outro lado, não dá pra exigir que a população em 

geral conheça conceitos linguísticos se ela é contrária a tudo que a gente aprende desde pequeno 

e é uma ciência que não sai das paredes das universidades. A linguística precisa sair do meio 

acadêmico urgentemente. Eliene 

  31/8/2011 20:32:32 ALDERLYANE DIAS concordo, pois só a conheci dpois q 

entrei na universidade andreza 
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  31/8/2011 20:32:37 andreza Por outro lado, não dá pra exigir que a população em 

geral conheça conceitos linguísticos se ela é contrária a tudo que a gente aprende desde pequeno 

e é uma ciência que não sai das paredes das universidades. A linguística precisa sair do meio 

acadêmico urgentemente. Ana Paula 

  31/8/2011 20:33:48 Ana Paula Inclusive, Andreza, esse é um das coisas que diz o 

outro entrevistado, Castilho. Ele diz que essa discussão está ainda somente dentro dos muros 

acadêmcicos. andreza 

  31/8/2011 20:33:48 Ana Paula entrou na sala...   

  31/8/2011 20:33:48 Ana Paula saiu da sala...   

  31/8/2011 20:33:48 elaine Mas ele diz que : a lingua varia de região para região, onde 

chamamos de variantes regionais.   

  31/8/2011 20:33:48 Ana Paula entrou na sala...   

  31/8/2011 20:33:48 Ana Paula Para que fazer a marcação de plural "Os meus 

livros", se marcando somente o primeiro termo, eu já dou a ideia de mais de um "Os meu livro".

 andreza 

  31/8/2011 20:33:56 ALDERLYANE DIAS ele cita um exemplo:os livro ou os 

meu livro Ana Paula 

  31/8/2011 20:34:00 Ana Paula entrou na sala...   

  31/8/2011 20:34:13 Ana Paula entrou na sala...   

  31/8/2011 20:35:18 ALDERLYANE DIAS ele diz q tem uma regra: marca o 

plural no primeiro elemento determinante Ana Paula 

  31/8/2011 20:35:39 Ana Paula entrou na sala...   

  31/8/2011 20:35:45 Ana Paula entrou na sala...   

  31/8/2011 20:36:01 Ana Paula entrou na sala...   

  31/8/2011 20:36:50 elaine Me perdi...   

  31/8/2011 20:36:54 Ana Paula entrou na sala...   

  31/8/2011 20:37:03 Ana Paula entrou na sala...   

  31/8/2011 20:37:08 andreza são muitos os fatores que justificam a variação

 elaine 

  31/8/2011 20:37:28 Ana Paula entrou na sala...   

  31/8/2011 20:37:33 elaine Minha net estar pessima.   

  31/8/2011 20:37:59 Ana Paula gente do céu, essa ferramenta do chat está cada vez 

pior   

  31/8/2011 20:38:14 ALDERLYANE DIAS todas as produções linguísticas, são 

submetidas a regras  Ana Paula 

  31/8/2011 20:38:15 Ana Paula Onde paramos?   

  31/8/2011 20:38:18 Antonia de Lima O entrevistado mostrou exemplos de fala 

entre pais e filhos mostrando variedade culta e variedade popular.pais dizem Eles foi e filhos Eles 

foram.   

  31/8/2011 20:38:28 elaine saiu da sala...   

  31/8/2011 20:38:28 elaine saiu da sala...   

  31/8/2011 20:38:35 elaine entrou na sala...   

  31/8/2011 20:38:52 Ana Paula Vixe já estão falando da outra entrevista?   

  31/8/2011 20:39:09 ALDERLYANE DIAS ainda não, ou já? Ana Paula 

  31/8/2011 20:39:45 elaine professora me perdi, minha net estar pessima.   

  31/8/2011 20:39:55 Ana Paula é que a Antônia citou o exemplo "Eles foram", isso é 

da outra entrevista.   
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  31/8/2011 20:40:25 Ana Paula Estávamos falando das regras que existem também 

na fala popular, não?   

  31/8/2011 20:40:38 ALDERLYANE DIAS era Ana Paula 

  31/8/2011 20:40:57 Ana Paula Pois si, viram o que eu escrevi sobre a concordância?

   

  31/8/2011 20:40:57 elaine Isso mesmo. Ana Paula 

  31/8/2011 20:41:14 ALDERLYANE DIAS sim Ana Paula 

  31/8/2011 20:41:54 Ana Paula Pois é, ao que eu disse podemos passar para outro 

ponto: questão do erro.   

  31/8/2011 20:42:00 Antonia de Lima Vamos continuar Gente.   

  31/8/2011 20:42:06 ALDERLYANE DIAS sim Ana Paula 

  31/8/2011 20:42:13 Ana Paula *ligado ao que eu disse...   

  31/8/2011 20:42:50 Ana Paula Fiorin fala assim "o erro não é absoluto", atentaram 

para isso?   

  31/8/2011 20:43:12 Ana Paula Entenderam o que ele disse?   

  31/8/2011 20:44:03 Ana Paula Meninas?   

  31/8/2011 20:44:11 ALDERLYANE DIAS oi Ana Paula 

  31/8/2011 20:44:16 elaine Teve uma hora no video de Fiorin que ficou mudo. Ana 

Paula 

  31/8/2011 20:44:37 Ana Paula Valha, é mesmo? Não viram isso, então?   

  31/8/2011 20:44:51 ALDERLYANE DIAS eu num vi não Ana Paula 

  31/8/2011 20:44:53 Ana Paula QUando ele diz que o erro não é absoluto.   

  31/8/2011 20:45:04 andreza em parte professora,poderia me explicar Ana 

Paula 

  31/8/2011 20:45:16 ALDERLYANE DIAS para me tbm Ana Paula 

  31/8/2011 20:45:53 Ana Paula Bom, ele diz isso para reforçar a ideia de que certo e 

errado, para a linguística, é diferente do que aponta a GT.   

  31/8/2011 20:46:19 andreza compreendo Ana Paula 

  31/8/2011 20:46:30 ALDERLYANE DIAS ok Ana Paula 

  31/8/2011 20:46:32 elaine Um pouco. Ana Paula 

  31/8/2011 20:46:38 Ana Paula O erro é relativo, está vinculado à (in)adequação à 

situação comunicativa.   

  31/8/2011 20:47:02 Antonia de Lima concordo colega. andreza 

  31/8/2011 20:47:05 ALDERLYANE DIAS entendi Ana Paula 

  31/8/2011 20:47:12 andreza Quem somos nós para determinar, dentro da fala,? o 

que está certo ou errado?!  Ana Paula 

  31/8/2011 20:47:34 Ana Paula Castilho exemplifica melhor isso quando dá o 

exemplo "Eles foram" e "Es foi", viram no outro vídeo?   

  31/8/2011 20:47:42 Antonia de Lima entrou na sala...   

  31/8/2011 20:48:11 elaine ELE COLOCA QUE REDICULARIZAR A FALA ...É 

REDICULARIZAR A NOSSA ORIGEM. Ana Paula 

  31/8/2011 20:48:13 ALDERLYANE DIAS ainda não andreza 

  31/8/2011 20:48:29 ALDERLYANE DIAS a net aqui é lenta andreza 

  31/8/2011 20:48:56 Antonia de Lima vi professora. Ana Paula 

  31/8/2011 20:49:10 Ana Paula Ele dá esse exemplo para dizer que, na variedade 

culta se usa "eles foram", mas na popular, "es foi", e, se uma pessoa diz "eles foram" numa 
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comunidade em que se usa "es foi", ela não se adequou ao contexto situacional, portanto, ela está 

errada.   

  31/8/2011 20:49:40 andreza Vocês prestaram atenção ao fato de que o Prof. 

Ataliba disse que o livro "errou"? duas vezes.   

  31/8/2011 20:50:05 ALDERLYANE DIAS vi sim, ele fala que o verbo está 

perdendo a morfologia andreza 

  31/8/2011 20:50:17 elaine Tô dando uma alhadinha agora mais detalhado. Ana 

Paula 

  31/8/2011 20:50:29 Ana Paula MAs ele diz isso em relação ao fato de que a autora 

usa o termo "norma" para se referir à variedade popular, e ele discorda disso.   

  31/8/2011 20:50:55 andreza . Em outras palavras, ele NÃO APROVA O TEXTO 

como está no livro. Apesar de aprovar a ideia subjacente.   

  31/8/2011 20:51:17 Ana Paula Ele acha que "norma" deve ser somente referida à 

norma culta.   

  31/8/2011 20:51:35 Ana Paula Não vejo assim, não, Andreza. andreza 

  31/8/2011 20:52:38 Antonia de Lima Ele falou tambem que não podemos 

ricularizar a lingua que o aluno fala, mas apatir dela chegar a norma culta. Ana Paula 

  31/8/2011 20:52:41 andreza não sei se fiz uma leitura errada do pensamento dele

 Ana Paula 

  31/8/2011 20:52:47 Ana Paula Eu só prestei atenção ele falar de "erro" nesse sentido 

de atribuir a palavra "norma" somente à norma culta. A que outra situação ele dá como erro?

 andreza 

  31/8/2011 20:52:47 Eliene  Ana Paula 

  31/8/2011 20:52:48 Eliene  Ana Paula 

  31/8/2011 20:52:48 Eliene  Ana Paula 

  31/8/2011 20:52:48 Eliene  Ana Paula 

  31/8/2011 20:52:48 Eliene  Ana Paula 

  31/8/2011 20:52:48 Eliene  Ana Paula 

  31/8/2011 20:52:48 Eliene  Ana Paula 

  31/8/2011 20:53:11 Antonia de Lima entrou na sala...   

  31/8/2011 20:53:35 Ana Paula É verdade, é o que discutimos nas aulas presenciais, 

lembram? Antonia de Lima 

  31/8/2011 20:54:09 ALDERLYANE DIAS sim andreza 

  31/8/2011 20:54:14 Ana Paula E Fiorin friza bem isso: ridicularizar a fala é 

ridicularizar a própria identidade do indivíduo. Antonia de Lima 

  31/8/2011 20:54:31 ALDERLYANE DIAS concordo andreza 

  31/8/2011 20:54:31 andreza “Quando você tem uma? pergunta errada, você tem 

uma resposta errada”. Segundo, é que o livro não deveria ter utilizado a expressão "norma 

popular": “é melhor preservar o uso de norma só para o padrão culto. Ana Paula 

  31/8/2011 20:54:40 Ana Paula Eu sou fã incondicional de Fiorin!   

  31/8/2011 20:55:14 andreza professora estou falando do professor Ataliba

 Ana Paula 

  31/8/2011 20:55:21 Antonia de Lima lembro perfeitamente Ana. Ana Paula 

  31/8/2011 20:55:27 Ana Paula Eu sei. andreza 

  31/8/2011 20:56:06 Ana Paula Eu não me lembrava dessa outra parte em que ele 

falou da pergunta errada, resposta errada. andreza 

  31/8/2011 20:56:28 ALDERLYANE DIAS onde é isso? andreza 
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  31/8/2011 20:56:33 Ana Paula Só me lembrava da parte que ele acha um erro 

chamar "Norma popular". andreza 

  31/8/2011 20:57:03 elaine Ele diz que : uma coisa é você conjugar o verbo deacordo 

com a padrão culto e outra é você conjugar dentro da variedade popular. Ana Paula 

  31/8/2011 20:57:05 Antonia de Lima Eu também.   

  31/8/2011 20:57:05 Ana Paula Mas, você está certa, há essa outra parte também.

 andreza 

  31/8/2011 20:57:37 Ana Paula MAs ele se refere ao uso inadequado do verbo 

"poder" andreza 

  31/8/2011 20:57:48 andreza Professora tenho que sair agora Ana Paula 

  31/8/2011 20:57:52 Ana Paula Essaé a pergunta errada, entendem? andreza 

  31/8/2011 20:58:07 ALDERLYANE DIAS sim, agora entendi andreza 

  31/8/2011 20:58:13 Ana Paula Vamos só finalizar isso, Andreza, achei interessante 

você lembrar isso. andreza 

  31/8/2011 20:58:22 elaine ele diz que nossos verbos estão se perdendo. Ana 

Paula 

  31/8/2011 20:58:37 andreza certo Ana Paula 

  31/8/2011 20:59:34 ALDERLYANE DIAS vamos Ana Paula 

  31/8/2011 20:59:36 Ana Paula Eu concordo com ele, ninguém tem esse poder de 

dizer o que se pode ou não falar, a ninguém é dado esse poder de decidir o que é ou nõ permitido,

 andreza 

  31/8/2011 21:00:02 ALDERLYANE DIAS concordo, ninguém pode julgar

 Ana Paula 

  31/8/2011 21:00:03 Ana Paula Então, se perguntam "pode falar isso"?  andreza 

  31/8/2011 21:00:26 Ana Paula Se já está em uso, ninguém pode dizer que não, que 

não é permitido, entendeu? andreza 

  31/8/2011 21:00:35 ALDERLYANE DIAS falar o q? Ana Paula 

  31/8/2011 21:00:41 andreza sim Ana Paula 

  31/8/2011 21:01:00 Ana Paula Qualquer uso que não esteja de acordo com a norma 

padrão! ALDERLYANE DIAS 

  31/8/2011 21:01:20 Ana Paula Se já está em uso, não se deve perguntar "isso pode?"

   

  31/8/2011 21:01:22 Antonia de Lima concordo fazendo isso estamos sendo 

preconceituosos.   

  31/8/2011 21:01:23 ALDERLYANE DIAS ah ok Ana Paula 

  31/8/2011 21:01:33 Ana Paula Num já está em uso, quem decide é a própria língua.

   

  31/8/2011 21:02:06 Ana Paula Podemos dizer "Menino o" em língua portuguesa?   

  31/8/2011 21:02:20 andreza Meninas boa noite a todas,foi muito proveitoso o 

chat   

  31/8/2011 21:02:30 ALDERLYANE DIAS não Ana Paula 

  31/8/2011 21:02:40 andreza mais infelizmente tenho que sair agora   

  31/8/2011 21:02:44 Ana Paula Boa noite, Andreza, gostei muito de sua participação, 

viu! andreza 

  31/8/2011 21:02:51 ALDERLYANE DIAS o certo é o menino Ana Paula 

  31/8/2011 21:03:02 andreza Fico muito feliz professora Ana Paula 

  31/8/2011 21:03:05 Ana Paula Vamos só fechar esse assunto, aí finalizamos, ok.   
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  31/8/2011 21:03:07 Antonia de Lima UM abraço e até a proxima. valeu.   

  31/8/2011 21:03:08 andreza feliz mesmo Ana Paula 

  31/8/2011 21:03:48 Ana Paula Continuando, não podemos dizer "Menino o " porque 

a própria língua não permite, não é ninguém que decide que isso está errado.   

  31/8/2011 21:04:20 ALDERLYANE DIAS ok, a língua é que impõe  Ana 

Paula 

  31/8/2011 21:04:21 Ana Paula Portanto, perguntar se podemos dizer "Os livro", é 

uma pergunta errada.   

  31/8/2011 21:04:40 Antonia de Lima Isso é verdade.   

  31/8/2011 21:04:48 Ana Paula Porque isso já está em uso, portanto, a língua permite 

esse tipo de sintaxe.   

  31/8/2011 21:04:53 elaine concerteza. Ana Paula 

  31/8/2011 21:04:53 elaine  Ana Paula 

  31/8/2011 21:05:10 ALDERLYANE DIAS concerteza Ana Paula 

  31/8/2011 21:05:26 Ana Paula Bom, meninas, querem apontar mais alguma coisa 

dos vídeos?   

  31/8/2011 21:06:53 ALDERLYANE DIAS professora posso sair, quero termina o 

trabalho Ana Paula 

  31/8/2011 21:07:07 Ana Paula Creio que, de um modo geral, discutimos os assuntos 

mais importantes dos dois vídeos, sim?   

  31/8/2011 21:07:24 ALDERLYANE DIAS sim Ana Paula 

  31/8/2011 21:07:52 ALDERLYANE DIAS vai cair alguma coisa na prova?

 Ana Paula 

  31/8/2011 21:07:52 elaine ele fala da dificuldade dos professores em relação a 

conteúdos. Ana Paula 

  31/8/2011 21:08:16 Ana Paula Pois então, uma boa noite a todas, gostei das 

participações (daquelas que participaram, claro!rs) de todas   

  31/8/2011 21:08:48 ALDERLYANE DIAS obrigada, tchau Ana Paula 

  31/8/2011 21:09:12 elaine ele resalta tambem a dificuldade dos alunos com os pais.

 Ana Paula 

  31/8/2011 21:09:12 ALDERLYANE DIAS boa noite Ana Paula 

  31/8/2011 21:09:24 ALDERLYANE DIAS boa noite meninas   

  31/8/2011 21:09:31 Antonia de Lima Obrigago.Boa noite.   

  31/8/2011 21:09:39 Ana Paula Quer comentar isso, Elaine? elaine 

  31/8/2011 21:10:49 elaine pois os alunos aprendem uma coisa na sala de aula e em casa 

escuta os pais farem diferente....não assim com estas palavras. Ana Paula 

  31/8/2011 21:11:12 elaine mas foi assim que eu entendi. Ana Paula 

  31/8/2011 21:11:14 Ana Paula É verdade. elaine 

  31/8/2011 21:11:37 Ana Paula Não só os pais. elaine 

  31/8/2011 21:12:02 elaine Isso mesmo nem só os pais . Ana Paula 

  31/8/2011 21:12:05 Ana Paula Mais alguma coisa?   

  31/8/2011 21:12:29 elaine Pronto ?// Ana Paula 

  31/8/2011 21:12:41 elaine terminou ? Ana Paula 

  31/8/2011 21:12:58 elaine Um abraço. Ana Paula 

  31/8/2011 21:13:07 ALDERLYANE DIAS pode sair? Ana Paula 

  31/8/2011 21:13:13 Ana Paula Bom, o chat deve ter duração de uma hora.   

  31/8/2011 21:13:33 elaine Espero ter intergido... Ana Paula 
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  31/8/2011 21:13:47 Ana Paula E creio que conseguimos abordar os dois vídeos, na 

medida do possível, né, então, podemos terminar, ok   

  31/8/2011 21:14:09 Ana Paula Boa noite, um abraço...   

  31/8/2011 21:14:14 Ana Paula saiu da sala...   

  31/8/2011 21:14:18 ALDERLYANE DIAS ok Ana Paula 

  31/8/2011 21:14:28 elaine ok. Ana Paula 

  31/8/2011 21:14:38 ALDERLYANE DIAS boa noite meninas   

  31/8/2011 21:14:47 elaine boa noite meninas.   

  31/8/2011 21:17:00 ALDERLYANE DIAS saiu da sala...   

  31/8/2011 21:17:11 ALDERLYANE DIAS entrou na sala...   

  31/8/2011 21:17:13 elaine saiu da sala...   

  31/8/2011 21:17:13 elaine saiu da sala...   

  31/8/2011 21:17:40 ALDERLYANE DIAS saiu da sala...   

  31/8/2011 21:20:50 ANA BENEVIDES saiu da sala...   

  31/8/2011 21:24:06 Danielle entrou na sala...   

  31/8/2011 21:31:20 VALDILENE MORAIS entrou na sala...   

  31/8/2011 22:11:04 Eliene saiu da sala...   

  31/8/2011 22:11:05 Eliene saiu da sala...   

  1/9/2011 19:07:12 MARIA MEDEIROS entrou na sala...   

  1/9/2011 19:39:05 MARIA MEDEIROS saiu da sala...   

  2/9/2011 17:51:14 Eliene entrou na sala...   

  2/9/2011 19:23:08 Eliene entrou na sala...   

  2/9/2011 19:23:49 Eliene saiu da sala...   

  2/9/2011 19:23:50 Eliene saiu da sala...   

  2/9/2011 19:24:28 Danielle entrou na sala...   

  2/9/2011 19:25:07 Danielle Olá tem alguém ai?   

  2/9/2011 19:44:08 Renata entrou na sala...   

  2/9/2011 19:45:13 Renata entrou na sala...   

  2/9/2011 19:47:14 Renata sim    

  2/9/2011 19:49:08 ANA BENEVIDES entrou na sala...   

  2/9/2011 19:52:26 Ana Paula entrou na sala...   

  2/9/2011 19:53:07 Ana Paula Boa noite, meninas!   

  2/9/2011 19:53:29 ANA BENEVIDES boa noite profesora  Ana Paula 

  2/9/2011 19:53:51 Ana Paula Conseguiram ver os vídeos direitinho?   

  2/9/2011 19:54:15 VALDILENE MORAIS entrou na sala...   

  2/9/2011 19:54:17 Danielle entrou na sala...   

  2/9/2011 19:54:31 Eliene entrou na sala...   

  2/9/2011 19:54:33 ANA BENEVIDES Consegui , o problema estava em meu 

computado pois precisava instalar um programinha e eu não sabia desse problema Ana 

Paula 

  2/9/2011 19:55:12 Danielle Olá boa noite!   

  2/9/2011 19:55:23 ANA BENEVIDES Professora o meu teclado está engolindo uns s 

 Ana Paula 

  2/9/2011 19:55:34 Danielle saiu da sala...   

  2/9/2011 19:55:37 Renata olá boa noite   

  2/9/2011 19:55:42 Danielle entrou na sala...   

  2/9/2011 19:56:29 VALDILENE MORAIS Olá! Boa noite!   
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  2/9/2011 19:56:37 Ana Paula Tudo be ANA BENEVIDES 

  2/9/2011 19:56:49 Ana Paula Tudo bem, Ana. ANA BENEVIDES 

  2/9/2011 19:56:53 ANA BENEVIDES Tudo bem Ana Paula 

  2/9/2011 19:56:54 Danielle boa noite! VALDILENE MORAIS 

  2/9/2011 19:57:31 VALDILENE MORAIS Boa noite! Danielle Danielle 

  2/9/2011 19:57:41 Eliene saiu da sala...   

  2/9/2011 19:57:41 andreza entrou na sala...   

  2/9/2011 19:57:53 andreza saiu da sala...   

  2/9/2011 19:57:54 andreza entrou na sala...   

  2/9/2011 19:57:59 andreza saiu da sala...   

  2/9/2011 19:58:01 andreza entrou na sala...   

  2/9/2011 19:58:02 andreza saiu da sala...   

  2/9/2011 19:58:03 andreza entrou na sala...   

  2/9/2011 19:58:03 Ana Paula POdemos começar?   

  2/9/2011 19:58:15 Renata sim   

  2/9/2011 19:58:19 andreza saiu da sala...   

  2/9/2011 19:58:21 andreza entrou na sala...   

  2/9/2011 19:58:21 andreza saiu da sala...   

  2/9/2011 19:58:21 andreza entrou na sala...   

  2/9/2011 19:58:28 Danielle sim Ana Paula 

  2/9/2011 19:58:33 andreza saiu da sala...   

  2/9/2011 19:58:34 andreza entrou na sala...   

  2/9/2011 19:58:38 andreza saiu da sala...   

  2/9/2011 19:58:39 andreza entrou na sala...   

  2/9/2011 19:58:39 andreza saiu da sala...   

  2/9/2011 19:58:39 andreza entrou na sala...   

  2/9/2011 19:58:56 Ana Paula Vamos fazer assim, vocês dizem os pontos que 

acharam mais interessante nos vídeos e aí comentamos, ok?   

  2/9/2011 19:58:58 Antonia de Lima entrou na sala...   

  2/9/2011 19:59:06 andreza saiu da sala...   

  2/9/2011 19:59:08 andreza entrou na sala...   

  2/9/2011 19:59:11 VALDILENE MORAIS ok Ana Paula 

  2/9/2011 19:59:13 Danielle Olá Andreza! andreza 

  2/9/2011 19:59:15 Ana Paula Primeiro o vídeo de Fiorin, alguém gostaria de 

começar?   

  2/9/2011 19:59:22 andreza saiu da sala...   

  2/9/2011 19:59:23 andreza entrou na sala...   

  2/9/2011 20:00:04 VALDILENE MORAIS Muita palavras dele foram explicadas 

por você na sala Ana Paula 

  2/9/2011 20:00:40 andreza saiu da sala...   

  2/9/2011 20:00:42 VALDILENE MORAIS digo muitas Ana Paula 

  2/9/2011 20:00:43 Ana Paula É verdade, eu mesma reconheci meu discurso todo 

nas palavras dele! rs VALDILENE MORAIS 

  2/9/2011 20:00:44 Eliene entrou na sala...   

  2/9/2011 20:00:54 ANA BENEVIDES Uma das coisas interessante quando falou : 

Os linguistas são estudiosos da língua que trata de explicar os fatos , explica a evolução da língua
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  2/9/2011 20:00:57 Eliene saiu da sala...   

  2/9/2011 20:00:57 Eliene entrou na sala...   

  2/9/2011 20:01:16 Gigliola entrou na sala...   

  2/9/2011 20:01:18 maria entrou na sala...   

  2/9/2011 20:01:30 ANA BENEVIDES Também observei isso Valedilene

 VALDILENE MORAIS 

  2/9/2011 20:01:38 Ana Paula É mesmo, porque as pessoas têm uma opinião 

deturpada do que um linguista defende, não é verdade? ANA BENEVIDES 

  2/9/2011 20:02:01 Eliene Boa noite Professsora Ana Paula 

  2/9/2011 20:02:14 Renata Ele tambem fala que escrever é diferente de falar   

  2/9/2011 20:02:18 Ana Paula Oi, Eliene, tudo bem? Eliene 

  2/9/2011 20:02:37 ANA BENEVIDES É , acham que os linguísticas não aceitam a 

norma culta Ana Paula 

  2/9/2011 20:02:43 Eliene tudo professora Ana Paula 

  2/9/2011 20:02:49 maria Boa noite Ana Paula Ana Paula 

  2/9/2011 20:03:23 VALDILENE MORAIS e que defende tudo na língua o que 

não é verdade Ana Paula 

  2/9/2011 20:03:28 VALDILENE MORAIS explica fatos Ana Paula 

  2/9/2011 20:03:42 Ana Paula Bom, a discussão é toda a respeito de um livro 

didático, sim? Esse livro é acusado de trazer "erros" de português, o que vocês acham depois de 

terem visto a entrevista de Fiorin?   

  2/9/2011 20:03:46 maria Aninha meu anjo bom tudo bem? ANA BENEVIDES 

  2/9/2011 20:04:09 ANA BENEVIDES Eles apenas defendem as variações da língua

 Ana Paula 

  2/9/2011 20:04:10 Ana Paula Oi, Maria, tudo certo? maria 

  2/9/2011 20:04:21 ANA BENEVIDES Tudo bem Maria maria 

  2/9/2011 20:04:30 Danielle Creio que sua explicação, somada às demais já 

manifestadas por outros linguistas de nosso país sejam suficientes para? sanar TODAS as dúvidas 

sobre a eficácia do tal livro didático e sobre como se deve ensinar a Língua Portuguesa. Ana 

Paula 

  2/9/2011 20:04:42 Eliene ele diz que o livro não fala sobre o "erro" do português

 Ana Paula 

  2/9/2011 20:04:56 Gigliola Boa noite.   

  2/9/2011 20:04:59 VALDILENE MORAIS A discussão é porque acham que o 

livro ensina falar e escrever errado Ana Paula 

  2/9/2011 20:05:05 Danielle saiu da sala...   

  2/9/2011 20:05:16 Danielle entrou na sala...   

  2/9/2011 20:05:17 Ana Paula O entrevistador até pergunta assim "O livro ensina 

coisas erradas?"   

  2/9/2011 20:06:05 Ana Paula E o que Fiorin responde?   

  2/9/2011 20:06:06 ANA BENEVIDES O reconhecimento das variedades linguísticas 

é fundamental para que as escolas desempenhem seu papel principal de levar as pessoas a 

conhecerem “coisas” que não conheciam. No caso do ensino da língua, conhecer outras formas 

de falar e de escrever. Ana Paula 

  2/9/2011 20:06:10 VALDILENE MORAIS Boa noite ! Gigliola 

  2/9/2011 20:06:18 Renata e tambem alerta para o fato do falante do portugues sofrer 

algum tipo de preconceito   
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  2/9/2011 20:06:42 Ana Paula Exato, vamos já falar disso. Renata 

  2/9/2011 20:06:53 VALDILENE MORAIS de não conhecer as variantes 

linguisticas e atribuir conceituação errônea Gigliola 

  2/9/2011 20:06:56 Ana Paula Mas, seguindo o que perguntei...   

  2/9/2011 20:07:14 VALDILENE MORAIS desculpa ... aconteceu de novo rsrs

 Ana Paula 

  2/9/2011 20:07:20 Eliene o fiorin fala: não existe nenhum linguísta que defenda que 

no ensino não se deva ensinar a norma culta Ana Paula 

  2/9/2011 20:07:31 VALDILENE MORAIS era para a professora Gigliola 

  2/9/2011 20:07:51 Ana Paula Ótimo, Eliene! Era isso que eu queria que vocês 

tivessem prestado atenção mesmo. Eliene 

  2/9/2011 20:07:55 Gigliola Bom o livro que está em discussão não incentiva 

ninguém a não ensinar a norma culta.   

  2/9/2011 20:07:56 VALDILENE MORAIS mandei a mensagem para Gigliola

 Ana Paula 

  2/9/2011 20:08:38 Ana Paula Tudo bem, não se preocupe. VALDILENE 

MORAIS 

  2/9/2011 20:08:49 VALDILENE MORAIS Ele diz que a norma culta deve ser 

ensinada  Ana Paula 

  2/9/2011 20:08:54 ANA BENEVIDES O importante é que não exclua o seu aluno 

por não falar a norma culta  Ana Paula 

  2/9/2011 20:09:11 VALDILENE MORAIS a partir das diversidades linguisticas

 Ana Paula 

  2/9/2011 20:09:17 VALDILENE MORAIS encontradas Ana Paula 

  2/9/2011 20:09:20 Gigliola Não para todas.   

  2/9/2011 20:09:36 VALDILENE MORAIS mas não pode ridicularizar o aluno 

 Ana Paula 

  2/9/2011 20:09:45 Ana Paula Pois é, gente, lembram quando eu falei que o 

discurso contra o preconceito ainda estava muito enraizado somente no nosso meio acadêmico? 

Essa é uma prova disso, olha a discussão em torno de um livro que traz como prática a questão 

das variedades linguísticas...   

  2/9/2011 20:10:02 VALDILENE MORAIS porque está estigmatizando sua 

própria identidade Ana Paula 

  2/9/2011 20:10:20 flaviana entrou na sala...   

  2/9/2011 20:10:32 Eliene é sim professora, as variedades da língua ainda não são bem 

vistas Ana Paula 

  2/9/2011 20:10:44 maria Pois é o fato de pessoas de mesmo grupo social expressam-

se com fala diferente de acordo com as diferentes situações de uso, ou sejam formais, informais 

ou de outro tipo. ANA BENEVIDES 

  2/9/2011 20:10:50 Ana Paula Só porque o livro traz registrada a variedade não 

culta da língua, houve todo esse "reboliço"!   

  2/9/2011 20:11:16 flaviana boa noite,pessoal   

  2/9/2011 20:11:33 Eliene boa noite colega flaviana 

  2/9/2011 20:11:40 Ana Paula O entrevistador até pede para que Fiorin explique o 

que é preconceito linguístico, viram?   

  2/9/2011 20:11:44 Gigliola concordo. pois não podemos ridicularizar a lingua 

que o aluno fala.   
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  2/9/2011 20:11:44 VALDILENE MORAIS É o que está incutido na mente das 

pessoas, que a norma culta é a norma "correta" Ana Paula 

  2/9/2011 20:11:50 ANA BENEVIDES Pois é , como se nós devessemos obedecer 

somente a norma culta , esquecendo que a língua tem suas varieddes  Ana Paula 

  2/9/2011 20:11:59 Ana Paula Ou seja, a população em si não sabe nem o que é.   

  2/9/2011 20:12:25 Ana Paula entrou na sala...   

  2/9/2011 20:12:30 flaviana gostaria de entender tambem a pergunta de Valdilene

   

  2/9/2011 20:13:22 ANA BENEVIDES Como diz o professor , rudicularizar a lingua 

é atingir a identidade das pessoas Ana Paula 

  2/9/2011 20:13:40 Ana Paula Fiorin fala em duas coisas que o professor de língua 

materna não devia mais fazer, alguém se lembra?   

  2/9/2011 20:14:02 Eliene fiorin diz: todas as línguas do mundo são variaveis, variam 

de região para região Ana Paula 

  2/9/2011 20:14:05 flaviana no momento não   

  2/9/2011 20:15:00 Ana Paula A uma delas todo mundo já fez menção, a questão de 

não ridicularizar a língua que o aluno fala.   

  2/9/2011 20:15:05 Gigliola Tambem estou lembrando essa parte da fala do 

Fiorin.   

  2/9/2011 20:15:30 Eliene ele diz que temos o habito de ridicularizar determinadas 

falas regionais Ana Paula 

  2/9/2011 20:15:42 Ana Paula Pois ridicularizar a língua é ridicularizar a própria 

identidade do aluno.   

  2/9/2011 20:16:00 ANA BENEVIDES é isso é ridiculariza a sua própria identidade

 Ana Paula 

  2/9/2011 20:16:18 flaviana o estudo linguístico nos permiti esclarecer a lingua 

de forma variada.   

  2/9/2011 20:16:20 Renata sim ana concerteza   

  2/9/2011 20:16:37 Eliene muito bom os exemplos das músicas que ele coloca Ana 

Paula 

  2/9/2011 20:17:01 Gigliola concordo.   

  2/9/2011 20:17:32 Danielle ELE COLOCA QUE REDICULARIZAR A FALA 

...É REDICULARIZAR A NOSSA ORIGEM. Ana Paula 

  2/9/2011 20:18:01 ANA BENEVIDES O professor diz que a partir da linguagem do 

aluno é que se chega no norma culta  Ana Paula 

  2/9/2011 20:18:08 Maria Iranethe entrou na sala...   

  2/9/2011 20:18:10 Eliene interessante pensar que a fala popular não está submetida a 

regras Ana Paula 

  2/9/2011 20:18:16 flaviana tambem acho que as falas regionais são muitos 

criticadas.    

  2/9/2011 20:18:18 Ana Paula A outra coisa é não tratar mais a norma culta como 

uma segunda língua, mais importante que a língua do aluno.   

  2/9/2011 20:18:22 VALDILENE MORAIS nossa fala é o nosso instrumento de 

identidade Ana Paula 

  2/9/2011 20:18:29 flaviana sejam bem vinda    

  2/9/2011 20:18:37 maria Pois é concordo que em uma linguagem sistemática e 

coerente podem ocorrer formas diferentes de se efetuar a língua.   
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  2/9/2011 20:19:15 VALDILENE MORAIS entendendo que a norma culta é 

apenas uma variedade da língua "mais uma"Ana Paula 

  2/9/2011 20:19:20 Ana Paula Muito boa, Eliene sua colocação. Eliene 

  2/9/2011 20:19:46 flaviana a linguagem sistemática tem diferentes formas   

  2/9/2011 20:19:50 Ana Paula A questão da fala popular não ser submetida a regras, 

isso é um equívoco. Eliene 

  2/9/2011 20:19:57 Maria Iranethe Boa noite,pessoal   

  2/9/2011 20:20:14 VALDILENE MORAIS Boa noite! Maria Iranethe 

  2/9/2011 20:20:33 Eliene ele cita o caso da não concordância nominal Ana Paula 

  2/9/2011 20:20:36 ANA BENEVIDES É sim professora , pois é se falamos a nosso 

modo , porque não colocar na norma ? Ana Paula 

  2/9/2011 20:20:42 flaviana Eliene sua frase foi muito boa   

  2/9/2011 20:20:57 Ana Paula Não entendi, Ana! ANA BENEVIDES 

  2/9/2011 20:21:35 VALDILENE MORAIS Quando fala Os livro o artigo irá 

denominar que é mais de um Ana Paula 

  2/9/2011 20:21:36 Gigliola Ele falou que devemos partir da lingua que o aluno 

fala para ensinarmos a norma culta.   

  2/9/2011 20:21:52 ANA BENEVIDES As crenças de que existe uma forma "correta" 

de falar e que o português é uma língua difícil contribuem para o círculo vicioso do preconceito 

linguístico Ana Paula 

  2/9/2011 20:21:53 maria Acho que tudo isso pode interferir na sua indentidade e 

operar como modelar à fala de alguém.   

  2/9/2011 20:21:57 Maria Iranethe Queria entrar no assunto Ana Paula 

  2/9/2011 20:22:00 VALDILENE MORAIS determinar digo Ana Paula 

  2/9/2011 20:22:02 Ana Paula Fiorim fala que há duas coisas nós não podemos fer 

na escola um é redicularizar a lingua q o aluno fala e a outra é muito mais eficiente dar ao aluno a 

compreensão da lingua que ele fala   

  2/9/2011 20:22:16 Ana Paula Isso é muito importante, Gigliola, e é isso que o livro 

didático em discussão procurou fazer. Gigliola 

  2/9/2011 20:22:26 Danielle Ele diz que : uma coisa é você conjugar o verbo 

deacordo com a padrão culto e outra é você conjugar dentro da variedade popular.   

  2/9/2011 20:22:35 flaviana professora gostaria de ter um exemplo de 

concordancia nominal   

  2/9/2011 20:23:04 Eliene mesmo depois de muito tempo,o ensino da língua pouco 

mudou Ana Paula 

  2/9/2011 20:23:17 MARIA MEDEIROS entrou na sala...   

  2/9/2011 20:23:29 Ana Paula A Valdilene acabou de dar um exemplo. Gigliola 

  2/9/2011 20:23:53 Ana Paula É, esse ensino formal, tradicional, pouco mudou 

mesmo. Eliene 

  2/9/2011 20:24:21 Ana Paula Perdão, Gigliola, a mensagem era para a Flaviava.

 Gigliola 

  2/9/2011 20:24:21 flaviana sem falar na discurssão do livro didático,está cada 

vez mais avançada   

  2/9/2011 20:25:12 flaviana seja bem vinda Maria   

  2/9/2011 20:25:17 Ana Paula Flaviana, a Valdilene acabou de dar um exemplo de 

concordância nominal: "Os livros", na norma culta; e "Os livro" na fala popular. flaviana 
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  2/9/2011 20:25:17 ANA BENEVIDES Por isso, o estudo da variação nos livros 

didáticos cumpre um papel fundamental na formação da consciência linguística e no 

desenvolvimento da criticidade e da competência discursiva dos alunos flaviana 

  2/9/2011 20:25:40 VALDILENE MORAIS O professor deverá intervir na prática 

de ensino inserindo textos que relatem a variedade linguistica para que os alunos tomem 

conhecimento Ana Paula 

  2/9/2011 20:25:47 Eliene Boa colocação Ana ANA BENEVIDES 

  2/9/2011 20:25:51 Eliene  ANA BENEVIDES 

  2/9/2011 20:25:51 Ana Paula é preciso q a escola dê ao aluno uma dimensão da 

variação da lingua pq quando ele pega um texto literário, ele vai encontrar variedades regionais, 

sociais, e deverá compreender pq isso acontece.   

  2/9/2011 20:26:08 flaviana valeu Ana   

  2/9/2011 20:26:20 Ana Paula Exatamente, Ana Paula.  Ana Paula 

  2/9/2011 20:26:22 MARIA MEDEIROS Ana que exemplo a Valdilene deu mim diz

 ANA BENEVIDES 

  2/9/2011 20:26:24 maria Muito bom Ana   

  2/9/2011 20:26:40 ANA BENEVIDES E não só apenas criticá - lo Ana Paula 

  2/9/2011 20:26:46 Danielle Acredito que O ensino da variação linguística na sala 

de aula se faz importante, uma vez que o aluno já possui uma variação ao entrar na escola, e lidar, 

descrever, conhecer e identificar outras variantes torna o trabalho da linguagem algo próximo do 

aluno, o que muitas vezes além de prazeroso mostra-se como um conteúdo que é usado, que não 

será apenas mais um conteúdo a estudar para prova, pelo contrário é umconteúdo que faz parte de 

sua vivência.   

  2/9/2011 20:26:50 Gigliola O entrevistado ainda defeniu que: Falar bem é ter 

uma língua adequada para cada situação.   

  2/9/2011 20:27:07 Ana Paula achei tbm pertinente a fala de Fiorim quando disse 

qua a linguagem oral não precisa necessariamente respeitar os padrões da norma culta da lingua, 

dependendo de como e onde ela é usada.   

  2/9/2011 20:27:24 Eliene Renata,deu certo entrar no chat em casa mesmo? Renata 

  2/9/2011 20:27:28 Ana Paula Ótimo! Lembra que eu disse isso na sala? Gigliola 

  2/9/2011 20:27:46 Maria Iranethe Boa colocação,Danielle. Danielle 

  2/9/2011 20:28:06 Gigliola Lembro. Ana Paula 

  2/9/2011 20:28:07 Eliene também lembro professora Ana Paula 

  2/9/2011 20:28:09 Ana Paula Achei interessante que muita coisa que esses 

linguistas falam muita coisa que foi falado em sala de aula por vc ana.   

  2/9/2011 20:28:25 ANA BENEVIDES É sim , professora , ele disse que você se 

torna inaquedo quando você fala na norma culta em lugares onde as pessoas falam uma norma 

não culta Ana Paula 

  2/9/2011 20:28:25 flaviana professora é verdade que a maioria dos livros 

didático ainda não atingiu o ideal sociolinguístico?   

  2/9/2011 20:28:42 Renata nao mulher ta harrivel Eliene 

  2/9/2011 20:29:00 Eliene ta aonde? Renata 

  2/9/2011 20:29:09 Renata em casa Eliene 

  2/9/2011 20:29:17 Ana Paula Pois é, ANa Paula, fala bem quem sabe se adequar 

aos diversos contextos lignuísticos. Ana Paula 

  2/9/2011 20:29:43 Ana Paula Infelizmente, sim. flaviana 
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  2/9/2011 20:29:43 Maria Iranethe Será que é isso mesmo,falar bem é ter uma 

língua certa para cada situação?  Danielle 

  2/9/2011 20:30:15 Ana Paula Eu diria ter uma língua ADEQUADA para cada 

situação. Maria Iranethe 

  2/9/2011 20:30:37 Ana Paula Alguma a mais, gente, no vídeo do Fiorin?   

  2/9/2011 20:30:38 Gigliola Acredito que sim. Maria Iranethe 

  2/9/2011 20:30:59 Eliene é a língua deve se adequar as diversas situações  Ana 

Paula 

  2/9/2011 20:31:13 Maria Iranethe E qual a diferença entre certa e adequada?

 Danielle 

  2/9/2011 20:31:21 Renata concordo com a gigliola   

  2/9/2011 20:31:25 Danielle a linguagem oral não precisa, necessariamente, 

respeitar os padrões impostos pela norma culta, dependendo de como e onde ela é usada"

 Maria Iranethe 

  2/9/2011 20:31:27 Ana Paula Ah, lembrei mais uma coisa: ele fala sobre a 

diferença entre gramáticos e linguistas, lebram?   

  2/9/2011 20:31:29 flaviana é verdade Iranete, seria menos constrangedor.   

  2/9/2011 20:31:53 Maria Iranethe Eu também acho que sim. Gigliola 

  2/9/2011 20:32:02 Eliene lembro Ana Paula 

  2/9/2011 20:32:04 VALDILENE MORAIS de acordo com o contexto linguístico

 Maria Iranethe 

  2/9/2011 20:32:17 ANA BENEVIDES Como ele exemplificou não devemos falar a 

mesma forma dando aula ou no bar conversando com os amigos   

  2/9/2011 20:32:27 VALDILENE MORAIS Se você está em uma roda de amigos , 

não necessitará ser formal Maria Iranethe 

  2/9/2011 20:32:33 Maria Iranethe Agora entendi,obg. VALDILENE 

MORAIS 

  2/9/2011 20:32:40 maria Diante de uma rede de diversidade linguistica, uma delas é 

eleita como língua padrão.   

  2/9/2011 20:32:42 Ana Paula Quanto a essa polemica toda em torno do livro 

didático Fiorini falou q o capítulo que se destina exatamente a ensinar o aluno a tomar um texto 

que não está escrito na norma culta da lingua e a reescrevê-lo utilizando a norma culta da lingua.

   

  2/9/2011 20:32:48 Ana Paula Quando se diz que uma coisa é "certa", está se 

colocando juízo de valor. "Adequada" tem menos juízo de valor, não se dizze nada sobre ser 

errado, apenas é inadequado. Maria Iranethe 

  2/9/2011 20:33:29 MARIA MEDEIROS Professora respondendendo a pergunta da 

Flaviana é verdade os livros infelismente ainda não atingiu as espectativa da siciologia Ana 

Paula 

  2/9/2011 20:33:34 flaviana os gramáticos tem como referência as regras 

gramaticais contidas na gramática normativa.   

  2/9/2011 20:33:41 Eliene Muitas vezes acabamos escrevendo da forma como 

costumamos falar,são os vícios de linguagem Ana Paula 

  2/9/2011 20:34:31 Renata isso acontece muito nas series iniciais Eliene 

  2/9/2011 20:34:53 Eliene ou pronunciamos uma palavra como costumamos ouvir de 

uma outra pessoa,mesmo sabendo que de acorda com a norma culta ela é considerada errada

 Ana Paula 
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  2/9/2011 20:35:03 Ana Paula E muitas vezes falamos da forma como se 

estivéssemos lendo um texto, ou seja, uma fala toda orientada, sem ser espontânea. Eliene 

  2/9/2011 20:35:41 Ana Paula Agora, podemos passar para o vídeo do Castilho?

 Eliene 

  2/9/2011 20:35:54 VALDILENE MORAIS sim Ana Paula 

  2/9/2011 20:35:56 Maria Iranethe "Más os padrões próprios da tradição escrita 

não são os mesmos que os padrões de uso oral."Estou certa professora? VALDILENE 

MORAIS 

  2/9/2011 20:36:04 MARIA MEDEIROS Isso mesmo Eliene, pois no dia-a-dia 

acabamos nos "acomodamos" de certa forma e então escrevemos da menma maneira que falamos

 Eliene 

  2/9/2011 20:36:10 Eliene ao contrária da escrita a fala é mais espontânea Ana 

Paula 

  2/9/2011 20:36:22 flaviana é importante que o material didático utilizado tenha 

caráter descritivo e de preferência que possua caráter regional.   

  2/9/2011 20:36:37 Ana Paula Depende do contexto tanto quanto a escrita. Eliene 

  2/9/2011 20:36:43 Gigliola Nas série iniciais é muito bom trabalhar atividades 

para reescrever.   

  2/9/2011 20:37:14 Eliene verdade professora Ana Paula 

  2/9/2011 20:37:24 Gigliola sim.   

  2/9/2011 20:37:50 Ana Paula As duas modalidades da língua, fala e escrita, têm 

seus contextos de uso variados, não somente a fala é espontânea, a escrita também, claro, em 

menos proporções. Mas, da mesma forma, a fala pode ser mais monitorada, mais orientada, 

depende do contexto. Eliene 

  2/9/2011 20:37:58 Eliene é impressionante como somos taxados pela forma que 

falamos Ana Paula 

  2/9/2011 20:38:02 maria Pois é precimos refletir sobre a dimensão socioeconomico e 

o caracter humano que a situação apresenta.   

  2/9/2011 20:38:31 Ana Paula Passando para o segundo vídeo...   

  2/9/2011 20:38:35 VALDILENE MORAIS concordo Eliene 

  2/9/2011 20:38:40 ANA BENEVIDES ok   

  2/9/2011 20:38:51 Maria Iranethe OK Ana Paula 

  2/9/2011 20:38:53 Ana Paula O que acharam interessante na fala de Castilho?   

  2/9/2011 20:38:55 Renata sim   

  2/9/2011 20:39:05 Ana Paula Achei interesante que Castilho começa a sua 

entrevista fazendo a pergunta: Que portugues nós vamos ensinar nas escolas? E realmente é um 

apergunta q não quer calar...o q se ensinar nas escolas?    

  2/9/2011 20:39:05 maria OK!!   

  2/9/2011 20:39:30 Ana Paula Muito boa, Ana Paula. Ana Paula 

  2/9/2011 20:39:38 Ana Paula Diz tbm que a escola tem q ensinar a norma culta.   

  2/9/2011 20:39:39 ANA BENEVIDES Quando você tem uma pergunta errada , você 

tem uma reposta errada Ana Paula 

  2/9/2011 20:39:45 MARIA MEDEIROS É eliene pois utilizamos a fala como nossa 

grande comunicação com a sociedade.  Eliene 

  2/9/2011 20:39:59 Ana Paula Ah, essa fala dele, foi demais! ANA 

BENEVIDES 

  2/9/2011 20:40:11 Ana Paula Falou tbm que a    
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  2/9/2011 20:40:11 Ana Paula Achei interessantíssimo, vocês entenderam o que ele 

quis dizer? ANA BENEVIDES 

  2/9/2011 20:40:12 Maria Iranethe Quando ele pergunta que portugês vai ser 

ensinado nas escolas. Ana Paula 

  2/9/2011 20:40:36 maria E é dessa fala, que vamos usar no dia a dia   

  2/9/2011 20:40:49 flaviana esse questionamento é muito interessante 

principalmente quando consideramos as variações lingusíticas existentes q como considerá-las 

nas séries iniciais. Ana Paula 

  2/9/2011 20:41:36 Maria Iranethe Falou também que a escola tem que ensinar 

aos alunos a gramática culta. Ana Paula 

  2/9/2011 20:41:40 Eliene fiquei na dúvida quanto a opinião do professor sobre o livro

 Ana Paula 

  2/9/2011 20:41:43 Ana Paula Falou q não exclua seu aluno q não domina a norma 

culta. Dizer q o aluno faz tudo errado.   

  2/9/2011 20:42:23 Ana Paula Professora. Existe uma gramática popular?    

  2/9/2011 20:42:36 Gigliola Ele ainda afirmou que cada falante possui um 

gramática popular na cabeça.   

  2/9/2011 20:42:38 Ana Paula É, né, Eliene, ele não é tão claro quanto Fiorin, achei 

isso também. Eliene 

  2/9/2011 20:42:49 Eliene esse é um grande erro cometido pelos professores em sala

 Ana Paula 

  2/9/2011 20:43:35 MARIA MEDEIROS Ana, creio que seja correto isto mas não é o 

que vemos no nosso cotidiano Ana Paula 

  2/9/2011 20:44:15 flaviana quando ele fala pra que seja adotada a gramática 

culta onde fica o ponto de vista linguístico? Maria Iranethe 

  2/9/2011 20:45:06 Maria Iranethe Acho que na gramática tradicional. Ana 

Paula 

  2/9/2011 20:45:08 Ana Paula Respondendo a sua pergunta, Ana Paula, não existe 

gramática tradicional popular, se era isso que você queria saber, o que existe hoje são algumas 

gramáticas tradicionais que já trazem alguns exemplos de variação. E existem as gramáticas, que 

não são de cunho pedagógico, mas científico, que trazem todas as variedades, populares e culta 

da língua. Ana Paula 

  2/9/2011 20:45:21 maria Ana acho que o professor deve trazer para a sala de aula do 

cotidiano.   

  2/9/2011 20:45:51 Ana Paula *existem Ana Paula 

  2/9/2011 20:46:25 Eliene Mais não podemos esquecer que ensinar a gramática 

normativa também é de grande valia para todos   

  2/9/2011 20:46:40 Ana Paula Ataliba falou q a escola não quer excluir o aluno. Por 

isso, o uso das adaptações da gramática. Como seria essa adaptação?   

  2/9/2011 20:46:41 maria Quais !!   

  2/9/2011 20:46:50 Ana Paula Essas gramáticas, de que falei por último, são 

linguísticas, e não tradicionais. Ana Paula 

  2/9/2011 20:47:02 Ana Paula Tá ok prof.   

  2/9/2011 20:47:10 Renata concerteza em uma prova para concurso por exemplo

 Eliene 

  2/9/2011 20:47:27 VALDILENE MORAIS gramática descritiva? Ana Paula 

  2/9/2011 20:47:49 Gigliola Agora entendi.   
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  2/9/2011 20:47:53 Maria Iranethe E qual a diferença entre gramática linguística 

e tradicional? Ana Paula 

  2/9/2011 20:47:58 maria È isso mesmo temos a gramática descritiva   

  2/9/2011 20:48:13 Ana Paula Exitem a "Gramática do português brasileiro", do 

proprio Castilho, a "Gramática de usos do português", da Maria Helena de mMoura Neves, a 

"gramática do portgugês falado", da Koch,... Ana Paula 

  2/9/2011 20:48:36 Eliene a tradicional é pautada em regras,normas Maria Iranethe 

  2/9/2011 20:48:43 flaviana professora como incluir o ensino descritivo da língua 

nas séries iniciais? Ana Paula 

  2/9/2011 20:49:16 Renata uma defendi a linguagem culta e a outra alinguagem 

popular. É isso?    

  2/9/2011 20:49:26 Ana Paula ok   

  2/9/2011 20:49:29 Maria Iranethe valeu pelo toque . Eliene 

  2/9/2011 20:49:51 Ana Paula Boa pergunta, Flaviana, alguém gostaria de se 

pronunciar? flaviana 

  2/9/2011 20:49:52 Eliene Interessante pergunta Flaviana,principalmente pq muitas de 

nós somos professoras flaviana 

  2/9/2011 20:50:14 Eliene temos que começar a sair da teoria flaviana 

  2/9/2011 20:50:32 Ana Paula Renata, a diferença entre uma gramática de cunho 

tradicional e uma de cunho linguístico é a abordagem da língua. Renata 

  2/9/2011 20:50:38 flaviana achei interessante citar esta dúvida pois sou 

professora do pré-escolar. Ana Paula 

  2/9/2011 20:50:39 Renata concerteza   

  2/9/2011 20:50:44 Maria Iranethe Tenho a mesma dúvida da Flaviana. Eliene 

  2/9/2011 20:51:06 MARIA MEDEIROS Eu tambem Eliene 

  2/9/2011 20:51:17 Eliene minha postura profissional mudou muito depois que conheci 

todo esse universo sociolinguistico flaviana 

  2/9/2011 20:51:22 maria Muito bom Renata   

  2/9/2011 20:51:50 Ana Paula Castilho q a escola tem q ensinar a norma culta, pois 

o aluno est´pa acostumado a falar do modo q fala no seio da sua família. E isso precisa mudar. E 

ter o cuidado de não ficar dizendo que o aluno, seus pais, etc, fala tudo errado.   

  2/9/2011 20:52:01 VALDILENE MORAIS A minha também Eliene 

  2/9/2011 20:52:01 Ana Paula Enquanto a tradicional traz exemplos da norma culta, 

ensinando, descrevendo as formas que devem ser usadas num contexto formal de língua, a 

linguística traz todas as formas possíveis encontradas numa língua, formas em uso mesmo.

 Renata 

  2/9/2011 20:52:06 maria Eu estou procurando entender um pouco mais   

  2/9/2011 20:52:13 Ana Paula E sem tachar de certo ou errado. Renata 

  2/9/2011 20:52:43 flaviana é incrível como a sociolinguística nos permite 

enxergar com outros olhos a nossa língua. Eliene 

  2/9/2011 20:53:02 Maria Iranethe Entendi a diferença. Ana Paula 

  2/9/2011 20:53:03 VALDILENE MORAIS Agora lembro que ele disse que a 

escola ensina de um jeito e os pais de outro Ana Paula 

  2/9/2011 20:53:05 ANA BENEVIDES Como por exemplo um trabalho acadêmico , 

um texto jornalítico Ana Paula 

  2/9/2011 20:53:27 Gigliola Os estudos sociolinguístico são de grande valia para 

melhorar a postura de professores de lingua.   
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  2/9/2011 20:53:40 maria Uma entrevista   

  2/9/2011 20:53:41 Ana Paula Não só a Sociolinguística, verão ao decorrer do curso 

que todas as teorias linguísticas veem com outros olhos a nossa língua, olhos diferentes da GT.

 flaviana 

  2/9/2011 20:54:18 flaviana afinal ana, a análise geral feita sobre o material 

didático é a de que o ponto de vista sociolinguístico ainda se encontra esquecido? Ana 

Paula 

  2/9/2011 20:54:19 ANA BENEVIDES O aluno não fala na ua casa o português 

padrão , e qando fala está sendo inadequado em seu meio , quando essa família fala popularmente

 VALDILENE MORAIS 

  2/9/2011 20:54:34 Renata professora quando fala de tachar certo ou errado está falando 

da gramática descritiva certo? Ana Paula 

  2/9/2011 20:54:43 MARIA MEDEIROS Eu pode perceber que no geral as pessoas 

realmente sofre sofre o preconceito linguístico, é uma pena isto estar acontecendo em pleno 

seculo XXI, mas creio eu que seja por conta de regras que tenhamos que seguir, e se não for esta 

regra esta errado   

  2/9/2011 20:55:04 Ana Paula Uma coisa que eu queria colocar a resspeito da fala 

de Castilho, ele diz assim "a fala absolutamente errada é uanqdo um fala e o outro não entende", 

atentara para isso?   

  2/9/2011 20:55:14 VALDILENE MORAIS isso mesmo, Amiga! ANA 

BENEVIDES 

  2/9/2011 20:55:39 Ana Paula Não, da tradicional. Renata 

  2/9/2011 20:55:44 flaviana sim, pois existem várias formas de falar e transmitir a 

mesma informação com o mesmo sentido. Ana Paula 

  2/9/2011 20:55:47 Gigliola È verdade ele citou até um exemplo de pais e filhos. 

onde os pais falam Eles foi, os filhos Eles foram.   

  2/9/2011 20:56:09 Eliene sim professora Ana Paula 

  2/9/2011 20:56:14 Renata agora entendi obrigada Ana Paula 

  2/9/2011 20:56:39 flaviana ou seja pelo menos uma pessoa vai entender o modo 

que eu falo, pelo fato de falar igual a mim. Ana Paula 

  2/9/2011 20:56:46 ANA BENEVIDES Sim professora , o importante é falar de 

acordo com o seu meio para que haja entendimento  VALDILENE MORAIS 

  2/9/2011 20:56:50 maria A respeito de tudo que se tem abordado sobre a 

sociolinguistica consideramos fundamental para nortear a prática pedagógica do professor   

  2/9/2011 20:56:55 Maria Iranethe Se houver entendimento,a fala não estará 

errada,é isso professora? Ana Paula 

  2/9/2011 20:57:05 Danielle Professora O estudo da gramática normativa deve 

contribuir para o desempenho lingüístico do aluno? Ana Paula 

  2/9/2011 20:57:24 Ana Paula Pois é, não há erro no sentido que a GT coloca, há 

erro na fala (generalizando aí a escrita também) quando não há comunicação, quando há erro de 

comunicação.   

  2/9/2011 20:57:55 maria Há agora entendi   

  2/9/2011 20:58:00 flaviana é importante que a postura do professor seja uma 

postura de caráter descritivo e considere todas as variações exsitentes. maria 

  2/9/2011 20:58:19 Danielle O reconhecimento da variação linguística é condição 

necessária para que os professores compreendam o seu papel de formar cidadãos capazes de usar 

a língua com flexibilidade, de acordo com as exigências da vida e da sociedade. maria 
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  2/9/2011 20:58:28 Eliene mas a comunicaçãa, a língua não pode ser generalizada

 Ana Paula 

  2/9/2011 20:58:29 Ana Paula Deve, sim. Como disseram os dois entrevistados, 

ninguém defende que se abandone o ensino da norma culta. Danielle 

  2/9/2011 20:58:39 Danielle Professora O estudo da gramática normativa deve 

contribuir para o desempenho lingüístico do aluno? Ana Paula 

  2/9/2011 20:58:54 Ana Paula È essa variedade linguiistica - a norma culta que 

promove o cidadão...muito bom..pois ele precisará fazer uma redação pra concurso, conversar 

com pessoas cultas, e ele será mais aceito nesse meio.   

  2/9/2011 20:58:56 MARIA MEDEIROS Estou compreendendo agora Ana Ana 

Paula 

  2/9/2011 20:59:00 flaviana com certeza. esse é verdadeiro papel da linguística.

 Danielle 

  2/9/2011 20:59:14 VALDILENE MORAIS respeitar a variedade linguística, mas 

não deixando de ensinar a norma culta   

  2/9/2011 20:59:23 ANA BENEVIDES É a partir da linguagem do aluno que se chaga 

a norma culta VALDILENE MORAIS 

  2/9/2011 20:59:37 Ana Paula é eles falam q a escola tem q ensinar a norma culta.   

  2/9/2011 20:59:56 Ana Paula Já respondi, Danielle, inclusive a Ana Paula 

acrescenta o que eu disse. Danielle 

  2/9/2011 20:59:59 Eliene é mas como cita fiorin devos adequar a língua a 

determinadas situações Ana Paula 

  2/9/2011 21:00:17 ANA BENEVIDES Mas respeitando cada variação existente em 

seus alunos Ana Paula 

  2/9/2011 21:00:25 maria Mas isso não é praticado   

  2/9/2011 21:00:32 Ana Paula Com certeza...   

  2/9/2011 21:00:34 Ana Paula Deve, sim. Como disseram os dois entrevistados, 

ninguém defende que se abandone o ensino da norma culta. Danielle 

  2/9/2011 21:00:36 MARIA MEDEIROS Isso mesmo Flaviana, pois os professores tem 

esta grande responsabilidade, que é a de educar flaviana 

  2/9/2011 21:00:43 ANA BENEVIDES Infelzmente não, Maria maria 

  2/9/2011 21:00:48 VALDILENE MORAIS A sociedade cobra conhecimento da 

norma culta, e é importante saber utilizar esse conhecimento para contextos mais formaise   

  2/9/2011 21:01:03 Ana Paula Exatamente! VALDILENE MORAIS 

  2/9/2011 21:01:13 VALDILENE MORAIS e os concursos da vida que houver!   

  2/9/2011 21:01:21 Ana Paula Bom, gente, chegamos no nosso horário.   

  2/9/2011 21:01:27 flaviana acho que o professor deve considerar as 

caracteristicas regionais de sua cidade e leva-las para sala de aula.   

  2/9/2011 21:01:36 flaviana foi muito proveitoso.   

  2/9/2011 21:01:39 flaviana boa noite a todos   

  2/9/2011 21:01:40 Ana Paula Querem fazer mais alguma consideração?   

  2/9/2011 21:01:52 Ana Paula Isso mesmo Valdilene...complementou o q eu falei 

antes   

  2/9/2011 21:01:58 maria foi muito bom, obrigada   

  2/9/2011 21:01:59 flaviana origado tutora. Ana Paula 

  2/9/2011 21:02:03 ANA BENEVIDES É isso aí professora , um abraço Ana 

Paula 
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  2/9/2011 21:02:10 Ana Paula Eu, particularmente, adorei as contribuições de 

vocês, gostei muito mesmo.   

  2/9/2011 21:02:12 Eliene ok professora, achei muito proveitoso o chat, obrigada por 

alguns esclarecimentos Ana Paula 

  2/9/2011 21:02:22 Ana Paula Abraços em todas...   

  2/9/2011 21:02:24 flaviana até breve. Ana Paula 

  2/9/2011 21:02:26 VALDILENE MORAIS Foi bastante proveitoso! Ana 

Paula 

  2/9/2011 21:02:41 ANA BENEVIDES Também achei    

  2/9/2011 21:02:42 Renata um abraço a todas e até a semana que vem    

  2/9/2011 21:02:43 Ana Paula Não se esqueçam do portfólio, é até hoje também, né.

   

  2/9/2011 21:02:45 flaviana saiu da sala...   

  2/9/2011 21:02:46 Eliene boa noite meninas   

  2/9/2011 21:02:47 Danielle foi, compreendi muitas coisas ... Ana Paula 

  2/9/2011 21:02:52 maria Abraços a todas!!!!!   

  2/9/2011 21:02:57 Eliene abraços a todas   

  2/9/2011 21:03:08 Ana Paula E nossos encontros presenciais, dias 08 e 09.   

  2/9/2011 21:03:09 VALDILENE MORAIS Abraço e obrigada! Ana Paula 

  2/9/2011 21:03:11 ANA BENEVIDES É sim professora , e diga - se de passagem 

Que trabalho ! Ana Paula 

  2/9/2011 21:03:13 Gigliola Foi maravilhoso professora obrigado, até a próxima.

 Ana Paula 

  2/9/2011 21:03:18 Danielle paula entra no msn.... Ana Paula 

  2/9/2011 21:03:28 Danielle preciso falarcom vc! Ana Paula 

  2/9/2011 21:03:30 Ana Paula Um abraço a todas, qualquer dúvida, é só chamar.   

  2/9/2011 21:03:33 Renata revisão e prova   

  2/9/2011 21:03:40 Eliene até a aula de revisão   

  2/9/2011 21:03:44 VALDILENE MORAIS Abraços a vocês colegas   

  2/9/2011 21:03:45 MARIA MEDEIROS Tive a oportunidade de absorver preciosas 

informações   

  2/9/2011 21:03:53 Gigliola saiu da sala...   

  2/9/2011 21:03:53 Gigliola saiu da sala...   

  2/9/2011 21:03:56 Ana Paula Beijos...   

  2/9/2011 21:03:58 ANA BENEVIDES Abraços colegas   

  2/9/2011 21:04:12 ANA BENEVIDES Beijos Ana Paula 

  2/9/2011 21:04:21 ANA BENEVIDES saiu da sala...   

  2/9/2011 21:04:33 maria saiu da sala...   

  2/9/2011 21:04:34 maria saiu da sala...   

  2/9/2011 21:04:50 MARIA MEDEIROS uma excelente noite para todas, beijos e 

abraços   

  2/9/2011 21:05:21 Danielle saiu da sala...   

  2/9/2011 21:05:22 Maria Iranethe Professora,desculpe más estou saindo,o cyber 

já vai fechar.Abraços colegas,até quinta feira.    

  2/9/2011 21:05:51 Eliene até colega   

  2/9/2011 21:06:12 VALDILENE MORAIS Boa noite !   

  2/9/2011 21:06:21 VALDILENE MORAIS saiu da sala...   
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  2/9/2011 21:06:22 VALDILENE MORAIS saiu da sala...   

  2/9/2011 21:06:25 Renata boa noite   

  2/9/2011 21:06:30 Renata saiu da sala...   

  2/9/2011 21:06:46 Eliene saiu da sala...   

  2/9/2011 21:06:47 Eliene saiu da sala...   

  2/9/2011 21:07:20 Maria Iranethe saiu da sala...   

  2/9/2011 21:07:22 Maria Iranethe saiu da sala...   

  2/9/2011 21:11:17 Renata entrou na sala...   

  2/9/2011 21:11:38 Renata saiu da sala...   

  2/9/2011 21:14:07 MARIA MEDEIROS saiu da sala...   

  2/9/2011 22:32:46 Danielle entrou na sala... 

 

 

ANEXO 10 

(C1TSCD) 

29/8/2011 12:50:31 regina entrou na sala...   

  29/8/2011 12:50:45 regina saiu da sala...   

  29/8/2011 21:51:36 Ant. José entrou na sala...   

  29/8/2011 21:53:10 Ant. José saiu da sala...   

  29/8/2011 21:53:11 Ant. José saiu da sala...   

  1/9/2011 17:54:01 Priscila entrou na sala...   

  1/9/2011 18:02:35 Valéria entrou na sala...   

  1/9/2011 18:03:31 Valéria saiu da sala...   

  1/9/2011 18:03:33 Valéria saiu da sala...   

  1/9/2011 18:25:49 raimundo entrou na sala...   

  1/9/2011 18:26:52 raimundo Oi meninas como estão vocês.   

  1/9/2011 18:40:57 Priscila entrou na sala...   

  1/9/2011 18:41:37 Priscila Oi, boa noite!   

  1/9/2011 18:41:50 Priscila estou bem e vc?   

  1/9/2011 18:47:58 Valéria entrou na sala...   

  1/9/2011 18:51:09 karla entrou na sala...   

  1/9/2011 18:51:23 karla ~BOA NOITE   

  1/9/2011 18:52:31 damiao entrou na sala...   

  1/9/2011 18:52:34 Valéria Boa noite!   

  1/9/2011 18:52:47 karla ja tem alguém no chat?   

  1/9/2011 18:52:50 damiao Boa noite, gente, e aí, viram os vídeos para este chat?   

  1/9/2011 18:52:56 damiao Tem sim Karla   

  1/9/2011 18:53:16 karla oi   

  1/9/2011 18:53:22 karla saiu da sala...   

  1/9/2011 18:53:24 karla entrou na sala...   

  1/9/2011 18:53:37 damiao Repetindo o tema do chat:   

  1/9/2011 18:53:47 karla boa noite   

  1/9/2011 18:53:48 damiao ChatVariação Linguística e o Livro Didático de 

PortuguêsRecentemente houve uma discussão na mídia sobre a abordagem da diversidade 

linguística no livro didático de português que gerou muita polêmica. A seguir, você pode assistir 

duas entrevistas sobre o assunto:• Veja uma breve entrevista com o Prof. José Luis Fiorin no 

youtube: JoséLuiz Fiorin fala da polêmica sobre o livro didático "Por uma Vida Melhor"• Veja 
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também uma entrevista com o Prof. Ataliba Castilho: Entrevista com o professor Ataliba Castilho 

sobre o livro "Por uma Vida Melhor" 1. Discuta com seus colegas e com seu professor/tutor sobre 

o ensino da diversidade linguística na escola. 2. Pesquise textos ou vídeos que tratam dessa 

discussão e poste para seus colegas.   

  1/9/2011 18:54:27 karla valeria, tudo bem? Valéria 

  1/9/2011 18:54:36 karla saiu da sala...   

  1/9/2011 18:54:55 Priscila Boa noite!   

  1/9/2011 18:54:55 damiao rapaz, vc tá bonitin nesta foto, heim? raimundo 

  1/9/2011 18:55:04 Valéria tudo bem e com vc?   

  1/9/2011 18:55:14 Priscila hehe   

  1/9/2011 18:55:18 karla entrou na sala...   

  1/9/2011 18:55:30 karla oi   

  1/9/2011 18:55:42 Priscila Oi karla   

  1/9/2011 18:55:55 Priscila Oi valeria   

  1/9/2011 18:56:04 Priscila oi prof   

  1/9/2011 18:56:12 karla oi   

  1/9/2011 18:56:15 Priscila Oi Raimundo   

  1/9/2011 18:56:15 karla saiu da sala...   

  1/9/2011 18:57:23 Priscila Kd vcs?   

  1/9/2011 18:57:29 karla entrou na sala...   

  1/9/2011 18:57:34 karla saiu da sala...   

  1/9/2011 18:57:51 Priscila Oooooi   

  1/9/2011 18:58:49 damiao Gente, nós somos só 11 mesmo na turma? Pra mim tinha 

mais gente na aula inicial   

  1/9/2011 18:58:56 karla entrou na sala...   

  1/9/2011 18:59:06 karla oi damiao 

  1/9/2011 18:59:11 raimundo Oi priscila e demais colegas, boa noite   

  1/9/2011 18:59:19 Priscila Somos só 11 mesmo   

  1/9/2011 18:59:23 damiao Bom, vamos começar, vocês viram os vídeos indicados, com 

as entrevistas de Fiorin e Ataliba de Castilho?   

  1/9/2011 18:59:43 Priscila Eu vi   

  1/9/2011 18:59:48 damiao já temos quorum, mais de 1/3   

  1/9/2011 19:00:33 karla saiu da sala...   

  1/9/2011 19:00:34 karla entrou na sala...   

  1/9/2011 19:00:38 raimundo Apenas 11, pois só metade da turma fez matricula em 

sociolinguística.   

  1/9/2011 19:00:45 karla saiu da sala...   

  1/9/2011 19:00:45 karla entrou na sala...   

  1/9/2011 19:00:45 karla saiu da sala...   

  1/9/2011 19:00:46 karla entrou na sala...   

  1/9/2011 19:01:11 Priscila Somos só 11 mesmo   

  1/9/2011 19:01:27 Priscila É verdade raimundo 

  1/9/2011 19:02:08 damiao Eu confeço que achei muito legal quando o ataliba diz no 

começo do vídeo que a polêmica traz para as ruas uma discussão que "tem rolado" nos muros 

acadêmicos, vos perceberam isso?   

  1/9/2011 19:02:32 damiao ô povo besta, uma disciplina fácil, legal, com um tutor gente 

boa...   
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  1/9/2011 19:02:37 raimundo Concertesa, o que é uma pena, pois nossa turma é 

bem numerosa.   

  1/9/2011 19:02:41 Valéria sim   

  1/9/2011 19:03:03 karla saiu da sala...   

  1/9/2011 19:03:27 damiao é muito legal a questão da variação, né. O vídeo do Ataliba é 

uma aula, vcs viram o livro, no meu portfólio?   

  1/9/2011 19:03:45 Priscila Sim, e acredito ser verdade, até pouco tempo 

ninguém fora do ambiente acadêmico tinha parado para pensar nisso.   

  1/9/2011 19:04:36 Priscila O livro eu ñ vi, só algumas partes   

  1/9/2011 19:04:50 karla entrou na sala...   

  1/9/2011 19:04:55 valdenia entrou na sala...   

  1/9/2011 19:05:06 karla professor o meu chat não está funcionando.   

  1/9/2011 19:05:10 damiao Vê ai no meu portfólio   

  1/9/2011 19:05:23 damiao como assim, karla?   

  1/9/2011 19:05:27 karla não consigo visualizar nenhuma mensagem   

  1/9/2011 19:05:31 Valéria vi sim prof e achei muito interessante como a autora Heloísa 

Ramos tem uma visão da língua numa perspectiva Sociolinguística.   

  1/9/2011 19:05:39 valdenia oi pessoal...   

  1/9/2011 19:06:17 karla como estou acompanhando pelo histórico vejo mais ou 

menos o que está sendo discutido   

  1/9/2011 19:06:20 Valéria Ela parte da norma popular para explicar a norma culta.   

  1/9/2011 19:06:25 raimundo Concordo com você Priscila, que antes de entrarmos 

na universidade, ao tinhamos conhecimento sobre linguística e suas variações   

  1/9/2011 19:06:44 Priscila É podemos perceber isso Valéria 

  1/9/2011 19:06:47 damiao OI Valdenia,    

  1/9/2011 19:07:30 karla vi o vídeo e li rapidamente o texto que vc disponibilizou no 

seu portfólio. Achei muito interessante, vejo realmente a preocupação em fazer valer as variações 

sem apontar os chamados"erros".   

  1/9/2011 19:07:46 valdenia professor,li num artigo que as variações podem até 

serem tidas como erros de português.   

  1/9/2011 19:07:48 Valéria é verdade Priscila. E o que te chamou mais atenção no 

capítulo do livro? Priscila 

  1/9/2011 19:08:49 valdenia isso pode ser uma imaturidade em se tratando de 

língua,pois a mesma é heterogênea como já vimos.   

  1/9/2011 19:09:10 Priscila Ela mostra bem que a fala é de uma maneira e a 

escrita de outra e que não podemos    

  1/9/2011 19:09:13 karla O livro defende que devemos compreender a língua do 

aluno.   

  1/9/2011 19:09:41 damiao claro, mas o pior é que vemos a Globo entrevistando um 

professor (e não um cientista   

  1/9/2011 19:09:52 Priscila Apontar erros, que todos tem sua maneira de falar   

  1/9/2011 19:10:17 damiao vejam o absurdo do tratamento da imprensa em relação ao 

livro no link abaixo:   

  1/9/2011 19:10:17 karla Como o professor falou em sua defesa do livro: não cabe a 

escola ridicularizar a língua do aluno e sim compreende-la para que ensinem a norma culta   

  1/9/2011 19:10:18 damiao http://www.youtube.com/watch?v=lg-nl-2a7tU   

  1/9/2011 19:10:46 damiao muito boa mesmo esta frase, karla   
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  1/9/2011 19:11:08 Priscila E como as pessoas ñ tem conhecimento sobre o 

assunto, se deixam levar   

  1/9/2011 19:11:51 karla Acho que não leram o livro, pois demonstram ignorancia no 

assunto, falam apenas por falar, tipo colou, colou.   

  1/9/2011 19:11:54 Valéria Através do capítulo do livro podemos perceber realmente 

como a língua oral apresenta variações e como "falar é diferente de escrever".   

  1/9/2011 19:13:14 Valéria é verdade Karla, como o professor entrevistado disse ao 

ridicularizar a maneira de falar do aluno, ridiculariza-se também a sua identidade cultural etc.   

  1/9/2011 19:13:55 damiao Eu também tenho esta mesma impressão, que tanto Fiorin 

quanto Castilho demonstram. Na fala do Sergio nogueira, neste link que acabo de mandar, ele diz 

que o livro coloca o "errado" como "certo". Alguém que leu o livro entendeu que ela vai ensinar a 

norma popular?   

  1/9/2011 19:14:01 glaucilene entrou na sala...   

  1/9/2011 19:14:14 raimundo É verdade Karla ,pois, em sala de aula os professores 

se deparam com uma grande diverssidade linguística. Cabe a ele respeitar, e incerir de uma 

maneira respeitosa a norma culta a realidade desses alunos.   

  1/9/2011 19:14:16 karla Palavras do professor: "Ridicularizar é o mesmo que atingir 

a identidade da pessoa". Não podemos discartar toda a experiência e conhecimento adquirida pelo 

aluno até hoje, devemos nos adequar a essa situação e ensinar aos alunos como adequer-se 

também as mais diversas situações.   

  1/9/2011 19:14:34 damiao Agora, vejam, a quem interessa ridicularizar a identidade 

cultural das pessoas que usam a norma popular?   

  1/9/2011 19:14:35 Priscila Cada um tem sua maneira de falar, agora a escrita 

precisa de regras, para que haja uma uniformização da língua onde todos possam entender. É isso 

que deve ser passado ao aluno.   

  1/9/2011 19:14:55 Priscila Cada um tem sua maneira de falar, agora a escrita 

precisa de regras, para que haja uma uniformização da língua onde todos possam entender. É isso 

que deve ser passado ao aluno.   

  1/9/2011 19:15:21 valdenia a proposta que o livro aborda foi impactante para os 

"donos do saber",pois trata de um português que se adéqua ao ambiente,diferente do que as 

escolas propõem:gramática por cima de gramática . karla 

  1/9/2011 19:15:40 damiao Não só Priscila, também a fala varia e também a norma 

popular é pautada por regras, conforme diz Castilho no vídeo que vimos. Só são diferentes das da 

norma padrão   

  1/9/2011 19:16:29 Valéria Acho que não professor, o livro não ensina a falar errado, 

apresenta aos leitores a norma culta partindo do conhecimento da norma popular, e trazendo uma 

ideia de adequação a cada situação linguística.   

  1/9/2011 19:16:38 Priscila É verdade a língua popular também segui regras   

  1/9/2011 19:17:02 valdenia a norma padrão é uma variedade professor? damiao 

  1/9/2011 19:17:15 karla Realmente, ele mostra textos apresentados pelos próprios 

alunos e o ensinam a transcrever para a nora culta.   

  1/9/2011 19:17:21 Priscila Elas apenas variam, como tudo na língua    

  1/9/2011 19:17:34 damiao Olha, ha uma versão mais longa do vídeo a que me referi, 

com audio pior, mas mais completa, no link   

  1/9/2011 19:17:35 damiao http://www.youtube.com/watch?v=jhSzTtSJuQM   

  1/9/2011 19:17:37 raimundo Interesante professor, a variedade da língua, pois, até 

a norma culta varia.   
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  1/9/2011 19:17:50 damiao Com certeza, Valdenia   

  1/9/2011 19:18:12 glaucilene Boa noite a todos.estou atrasada por motivo de força 

maior, mas gostaria de perguntar aos colegas e ao professor sobre o que fazer quando 

presenciamos colegas de trabalho corrigindo seus alunos quando falam uma linguagem diferente 

da dele?   

  1/9/2011 19:18:23 damiao Exatamente Raimundo, e se atualiza   

  1/9/2011 19:18:55 karla Além de estar ensinando a variedade linguistica, mostrando 

os falares brasileiros, ele ensina a adaptar a línguagem formal.   

  1/9/2011 19:18:58 damiao Glaucilene, na verdade não há erro em corrigir, mas há 

momentos adequados para isso   

  1/9/2011 19:19:23 Valéria Boa pergunta, Glaucilene. glaucilene 

  1/9/2011 19:19:55 damiao Karla, tenho medo da afirmaçaõ "Além de estar ensinando a 

variedade linguistica, mostrando os falares brasileiros" Na verdade ela não ensina a variedade 

popular, ela parte da variedade popular, que acha que o aluno já conhece, para ensinar a culta   

  1/9/2011 19:20:27 Priscila Até pq o aluno precisa saber utilizar a norma padrão, 

mas há momentos para isso glaucilene 

  1/9/2011 19:20:28 raimundo muito bem colocado Glaucile, já que a 

sociolinguística prima pela adequação.   

  1/9/2011 19:20:44 valdenia lembrando que não podemos afirmar que é "erro" 

mas que é uma forma de falar que não cabe em determinadas situações...  glaucilene 

  1/9/2011 19:20:51 karla Não vejo erros em corrigi-lo, pois estaria em sala, porém 

fazer de maneira que não problematize a questão   

  1/9/2011 19:22:05 glaucilene Eu sei professor, mais a questão é que certos 

profissionais não admitem que estão errados diante dessa postura.Alguns até falam menino não é 

assim que devemos falar.   

  1/9/2011 19:22:13 karla Exatamente valdenia, não devemos apontar como erro, mas 

devemos apresentar a melhor maneira de falar.   

  1/9/2011 19:22:32 Valéria Acho a partir do conteúdo desse livro fiacaria mais fácil a 

apredizagem do aluno e a sua utilização da norma culta glaucilene 

  1/9/2011 19:22:48 raimundo Karla, sutileza sempre vai bem, principalmente 

quando estamos trando de corigir aluno.   

  1/9/2011 19:22:48 damiao A problematização a ser criada é a seguinte. Você se 

comunica muito bem em determinados contextos informais, mas não domina a língua que gera 

prestígio nos contextos formais. Neste contexto, o que informalmente falaria "assim" naquele 

deverá falar "assim"   

  1/9/2011 19:23:14 Valéria Pois, não esconde ou nega o conhecimento e a maneira de 

falar que o aluno já traz consigo. glaucilene 

  1/9/2011 19:23:17 Priscila Essa questão é bem complicada e pouco debatida, só 

a pouco tempo é que ela passou a ser mais discutida. Estou certa prof?   

  1/9/2011 19:24:03 damiao Infelizmente não, priscila, já há um bom tempo (30 anos) 

que a questão é discutida, mas de fato ela veio mais à tona nos últimos 10 anos   

  1/9/2011 19:24:53 damiao Agora entendi você, Glaucilene, na verdade o professor não 

faz distinção entre situações de fala informal ou formal, trantando a língua de modo homogêneo. 

Aí é difícil corrigi-lo mesmo   

  1/9/2011 19:25:34 damiao até porque só aprende quem se propõe a aprender, e o 

professor que ainda age assim, não tem se reciclado, ou não tem aceitado o que dizem nas 

reciclagens   
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  1/9/2011 19:25:34 HEBE CARVALHO entrou na sala...   

  1/9/2011 19:25:43 HEBE CARVALHO Boa noite pessoal! Vou acompanhar o chat de 

vocês.   

  1/9/2011 19:26:00 valdenia é professor a dura realidade é que tendemos a 

"aprimorar" mais a língua informal e quando precisamos utilizar a formal temos algumas 

dificuldades....  damiao 

  1/9/2011 19:26:02 damiao Olá minha coordenadora, vc tem acesso às falas anteriores à 

sua entrada? HEBE CARVALHO 

  1/9/2011 19:26:06 karla gostaria de pedir aos companheiros que disponibilizasse suas 

duvidas para todos os colegas, pois assim entenderiamos as respostas que o professor dá a 

determinados alunos.   

  1/9/2011 19:26:18 Valéria Boa noite! glaucilene 

  1/9/2011 19:26:39 karla Boa noite coordenadora.   

  1/9/2011 19:26:45 Priscila Boa noite!   

  1/9/2011 19:26:45 damiao Ué, Karla, vc não tá vendo todas   

  1/9/2011 19:26:59 karla não   

  1/9/2011 19:27:38 valdenia boa noite Hebe... damiao 

  1/9/2011 19:28:01 damiao Gente, vamos fazer o seguinte então, ninguém fala mais para 

"Damião" falem sempre para todos, ok?   

  1/9/2011 19:28:04 valdenia desculpa prof...me confundi... damiao 

  1/9/2011 19:28:17 damiao q é isso, tdo bem   

  1/9/2011 19:28:42 karla tudo bem.   

  1/9/2011 19:28:59 Priscila tudo bem   

  1/9/2011 19:29:11 damiao blz, qro perguntar uma coiza. vcs acham mto estranho o jto 

cmo eu tô tc?   

  1/9/2011 19:29:37 valdenia rsr... damiao 

  1/9/2011 19:29:55 damiao vcs viram o link do Alexandre garcia e do sergio nogueira, 

de que falei antes?   

  1/9/2011 19:29:58 Priscila Ñ acho até q o ambiente é adequado para isso   

  1/9/2011 19:30:03 raimundo O que é tc professor.   

  1/9/2011 19:30:04 Valéria não.   

  1/9/2011 19:30:14 karla não. as abreviações de palavras é um modo de nos 

comunicarmos mais rápido além de ser bem típica nas redes sociais.   

  1/9/2011 19:30:15 damiao o q q eles iam dizer d um prof do curso d letras q escreve 

assim?   

  1/9/2011 19:30:30 damiao Teclar, Raimundo   

  1/9/2011 19:31:03 karla Que estaria louco. Porém o momento é bem propício para 

escrevermos assim. Atropelando um pouco as palavras.   

  1/9/2011 19:31:05 damiao na verdade das comunicações síncronas na net, 

diferentemente do que acontece nas conversas assíncronas.   

  1/9/2011 19:31:13 Priscila Meu Deus o mundo tá perdido   

  1/9/2011 19:31:17 Priscila rsrs   

  1/9/2011 19:31:22 damiao pq?   

  1/9/2011 19:31:36 glaucilene Realmente ficou bem claro nessa disciplina que a 

maneira como alguns falantes falam não é errado mais que devemos saber adequar a fala de 

acordo com cada situação.Para isso existe a linguagem formal e informal, sendo que o livro 
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didático já trabalha esses tipos de linguagens.Cabe ao professor aprofundar esse conhecimento 

fazendo com que a criança observe e compare a língua oral com a escrita.    

  1/9/2011 19:32:49 damiao Cuidado, não há só uma variedade oral da língua, nem só 

uma escrita, esta q estamos usando agora, é uma variedade escrita informal,q adimite certos 

desvios em relação à norma padrão   

  1/9/2011 19:33:01 Priscila Pq eles ñ iriam obser var o contexto apenas iam ver q 

o prof, estava fazndo abrev.   

  1/9/2011 19:33:06 raimundo Pessoal eu não sei escrever usando tantas 

abreviaturas,pois acho dificil de se compreender.   

  1/9/2011 19:33:34 karla Exatamente. Ou estariamos perdidos com tantos erros 

gramaticais.   

  1/9/2011 19:34:43 Valéria Raimundo, quem não está acostumado a usar essas 

abreviações realmente fica difícil entender.   

  1/9/2011 19:34:53 damiao Boa, Raimundo, sua participaçaõ me permite uma 

intervençaõ importante. Vou perguntar primeiro a todos: Pq o Raimundo tem dificuldade para 

compreender a nossa comunicação que usa abreviações?   

  1/9/2011 19:34:53 karla A internet dá um pouco dessa liberdade.    

  1/9/2011 19:35:01 Priscila Tudo é uma questão de saber se "comportar"   

  1/9/2011 19:35:30 glaucilene Eu também não escrevo usando abreviaturas porque 

não tenho o hábito de conversar no msn.   

  1/9/2011 19:35:43 Priscila Pq ele ñ tem acesso a esse ambiente   

  1/9/2011 19:35:53 karla Talvez porque ele tenha pouco contato com o mundo da net, 

como redes sociais, msn, bate papo entre outros.   

  1/9/2011 19:36:01 Priscila ele ñ está acostumado   

  1/9/2011 19:36:06 damiao eu tô tentando usar, mas tb naõ domino muitas destas 

abreviações, vc tá certa priscila   

  1/9/2011 19:36:24 valdenia talvez pelo fato de não está habituado a esse 

ambiente,à linguagem dessa comunidade de fala... damiao 

  1/9/2011 19:36:36 Priscila Nem tanto   

  1/9/2011 19:36:40 Valéria Talvez porque não participe muito das redes sociais da 

internet.   

  1/9/2011 19:37:36 glaucilene Se ninha filha estivesse aqui ao meu lado vocês 

teriam oportunidade de conhecer muitas abreviaturas porque é o ambiente dela.rs rs,rs   

  1/9/2011 19:37:38 damiao Para se comunicar de forma mais eficiênte neste contexto, o 

Raimundo precisaria incorporar a seu repertório linguístico as abreviações usadas com maestria 

pelos adolescentes a quem ele dá aula, assim como estes adolescentes, precisam incorporar a seu 

repertório linguístico as normas e usos linguísticos que o Raimundo domina, para interagir em 

situações formais de uso da língua   

  1/9/2011 19:37:51 raimundo A comunicação via net é novidade para mim.   

  1/9/2011 19:38:01 Priscila Agora se eu tento escrever tudo, eu levo muito tempo 

, pois ñ domino muito a digitação rápida   

  1/9/2011 19:38:03 glaucilene idem   

  1/9/2011 19:38:08 valdenia com certeza existem tantas outras(abreviações)que 

nem mesmo nós q somos habituados conhecemos...   

  1/9/2011 19:38:10 Valéria acha que a dificuldade do Raimundo pode ser comparada 

com a dos alunos que sentem dificuldade de usar a norma culta, pois não estão habituados a usá-

las.   
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  1/9/2011 19:38:14 damiao Estava estranhando sua ausencia raimundo, todo mundo 

falando de ti e tú calado   

  1/9/2011 19:38:46 damiao é exatamente por isso, priscila, que a linguagem da internet 

criou as abreviaç~eos   

  1/9/2011 19:39:06 damiao vejam quantas falas perdemos enquanto digitamos 

ortograficamente   

  1/9/2011 19:39:17 raimundo professor, se eu usar as abreviaturas não saberei o 

que escrevi.   

  1/9/2011 19:39:20 karla muitas..rsrsrs    

  1/9/2011 19:39:37 Priscila rsrs   

  1/9/2011 19:39:47 damiao se a filha da Glaucilene estivesse aqui, ela não perderia 

tanto, pois escreveria mais rápido, com as abreviaç~eos que ela domina   

  1/9/2011 19:39:51 karla principalmente quando digitamos olhando para o teclado.   

  1/9/2011 19:39:56 glaucilene Para que a comunicação seja rápida.   

  1/9/2011 19:40:18 raimundo Estou aqui pessoal, é que eu sou meio lento na net.   

  1/9/2011 19:40:32 damiao Exato, Raimundo, é a mesma dificuldade que o nosso aluno 

que domina esta modalidade vai sentir quando precisar usar a nossa variedade culta   

  1/9/2011 19:41:07 Priscila Pois é, esse adequaçaõ ao ambiente se faz necessária

   

  1/9/2011 19:41:14 damiao Gente, quero que tentem abrir o link 

http://www.youtube.com/watch?v=lg-nl-2a7tU   

  1/9/2011 19:41:36 Priscila crt   

  1/9/2011 19:41:37 damiao quero a opinião de vcs em relaçaõ aos argumentos do Sérgio 

NOgueira   

  1/9/2011 19:42:11 glaucilene Tenho que dividir o net com ela.Quando estou no 

solar tentando usar a lingua padrão ela fica roendo os dedos ansiosa para que termine minhas 

postagens.Muitas vezes pede até para digitar.   

  1/9/2011 19:42:59 damiao kkkkkk, deve ser uma delícia aprender com sua filha, né   

  1/9/2011 19:43:15 glaucilene entrou na sala...   

  1/9/2011 19:43:16 damiao a minha tem 5 anos, e eu tô ancioso para viver esta 

experiência   

  1/9/2011 19:43:20 glaucilene entrou na sala...   

  1/9/2011 19:43:33 glaucilene entrou na sala...   

  1/9/2011 19:43:46 glaucilene entrou na sala...   

  1/9/2011 19:43:52 glaucilene entrou na sala...   

  1/9/2011 19:43:58 glaucilene entrou na sala...   

  1/9/2011 19:44:03 raimundo Estou vendo que não sou o único com dificuldade de 

comunicação. I sso de certa forma me tranquiliza.Vou tentar escrever mais rapido.   

  1/9/2011 19:44:08 glaucilene entrou na sala...   

  1/9/2011 19:44:17 glaucilene entrou na sala...   

  1/9/2011 19:44:22 glaucilene entrou na sala...   

  1/9/2011 19:44:25 glaucilene entrou na sala...   

  1/9/2011 19:44:26 karla não fique ancioso, curta a fase criança porque a adolescencia 

é bem complicada.   

  1/9/2011 19:44:27 glaucilene entrou na sala...   

  1/9/2011 19:44:29 Priscila prof o vídeo é no Bom dia brasil?   
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  1/9/2011 19:44:37 damiao fique tranquilo Raimundo, a gente vai ganhando proficiência 

a medida em que vai usando   

  1/9/2011 19:44:53 damiao é sim priscila   

  1/9/2011 19:45:23 Priscila é pra ver agora?   

  1/9/2011 19:45:31 HEBE CARVALHO Já vou pessoal, boa noite!   

  1/9/2011 19:46:04 Valéria Boa noite Hebe...   

  1/9/2011 19:46:05 damiao Aqui cabe ainda a nossa responsabilidade de educar 

cidadãos, que entre outras coisas, não acreditem em tudo que vêem na tv, este é um bom exemplo 

de "asneira" em rede nacional, que qualquer leigo toma como verdade   

  1/9/2011 19:46:13 raimundo Boa noite senora Hebe.   

  1/9/2011 19:46:13 damiao é sim   

  1/9/2011 19:46:21 Priscila Boa noite   

  1/9/2011 19:46:23 HEBE CARVALHO saiu da sala...   

  1/9/2011 19:46:24 HEBE CARVALHO saiu da sala...   

  1/9/2011 19:46:24 damiao ei Hebe, espera aí q tenho uma dúvida   

  1/9/2011 19:46:34 damiao já era   

  1/9/2011 19:46:37 glaucilene minha net não está muito boa qualquer ausência 

compreendam.   

  1/9/2011 19:46:51 damiao Claro, vc participou muito bem da sala   

  1/9/2011 19:46:52 Valéria Prof. Acho que não vai dá pra ver o video agora... A net é 

muito lenta.   

  1/9/2011 19:47:09 damiao tdo bem então, conto pra vcs,    

  1/9/2011 19:47:41 raimundo Estou contigo Glaucilene, o negocio aqui tambem 

esta meio devagar.   

  1/9/2011 19:48:04 damiao Eles retiram do livro trechos de no máximo 5 palavras em 

sequencia, fazendo parecer que a autora recomenda o uso da norma popular, coisa que ela não faz 

no texto, e qualquer um que ler todo o contexto perceberá isso.   

  1/9/2011 19:48:32 Priscila Lá apenas cita as frases que a autora cita   

  1/9/2011 19:48:57 damiao A mídia nos entrega a leitura pronta dos fatos, se não 

aprendemos a analisar os fatos separando-os da opinião dos jornalistas, somos presas fáceis a ser 

manipuladas por quem quer que controle a mídia   

  1/9/2011 19:49:00 valdenia professsor ele diz que maior preconceito é voce achar 

que uma criança não tem capacidade pra fazer plural...o que o senhor acha dessa afirmação?

 damiao 

  1/9/2011 19:49:02 Priscila da variedade popular   

  1/9/2011 19:49:26 Valéria Prof. o que Sérgio Nogeuira disse a respeito do livro?   

  1/9/2011 19:49:52 damiao Uma asneira sem tamanho, Valdenia, pois no livro ela 

justamente ensina a fazer o plural, a partir do uso que ela supõe que ele faz, sem a concordância 

redundante   

  1/9/2011 19:50:11 damiao Que ensina as crianças a falar errado   

  1/9/2011 19:50:35 glaucilene Professor que sugestão você daria para professores 

como eu que leciono numa escola com crianças de sete anos que estão iniciando seu orocesso de 

aquisição da escrita, sebendo que a língua é heterogênea?   

  1/9/2011 19:50:52 glaucilene processo   

  1/9/2011 19:51:03 damiao O alexandre garcia faz um comentário ainda mais absurdo 

antes, os especialistas da globo no evento são Sergio e Alexandre garcia. Porque não convidar um 

doutor em linguística?   
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  1/9/2011 19:51:58 karla Pois é professor. Agora pergunto: Será que eles leram e 

fizeram um estudo para ter esse tipo de afirmação sobre este livro.   

  1/9/2011 19:52:03 karla ?   

  1/9/2011 19:52:04 damiao Glaucilene, vc não precisa ensinar a norma popular, deve dar 

a eles o modelo da norma padrão, na leitura de historinhas, na sua produção oral, mas deve evitar 

corrigir a fala dos alunos em situações orais de interação   

  1/9/2011 19:52:50 raimundo Professor e colegas, tenho que ir agora, pois estou em 

uma lan house, pesso desculpas, tcha.   

  1/9/2011 19:52:54 Priscila Me parece que o livro realmente ñ foi lido ou que se 

fala de má fé dele.   

  1/9/2011 19:53:05 damiao Karla, me parece que naõ. Glaucilene, é lógico q vc deverá 

corrigir a forma ortográfica das palavras, mas pode mostrar as pronúncias conflitantes, na norma 

padrão e na popular, para aquilo que está escrito ortograficamente   

  1/9/2011 19:53:17 valdenia é professor eles só abordaram um lado da moeda...

 damiao 

  1/9/2011 19:53:26 damiao Acho que mais má fé mesmo viu priscila   

  1/9/2011 19:53:42 damiao e um lado q não foi estudado, pesquisado, analisado   

  1/9/2011 19:54:38 damiao Gente, vou fechar o chat agora. Foi um prazer conversar 

com vocês. Peguem seus caderninhos e vão anotando as dúvidas para a aula do dia 08   

  1/9/2011 19:55:12 raimundo saiu da sala...   

  1/9/2011 19:55:12 damiao Ih, acho que o chat parou. Thau então   

  1/9/2011 19:55:13 Priscila Ele fala de uma maneira dos linguístas!!!   

  1/9/2011 19:55:21 glaucilene Engraçado que alguns que já dominam um pouco a 

norma padrao ou talvez convivam com pessoas que a dominam fazem algumas correções usando 

linguagem oral.   

  1/9/2011 19:55:39 Priscila Então tchau!   

  1/9/2011 19:55:45 Valéria Acho que até mesmo por uma simples leitura do livro, é 

perceptível que a autora não ensina aos alunos a falar errado.   

  1/9/2011 19:56:01 damiao com certeza Valéria, voltou, ainda bem   

  1/9/2011 19:56:28 karla Então podemos dizer que eles estão sendo preconceituosos 

quanto a forma de ensinar que está no livro e que até mesmo está sendo divulgado pelos pcn´s?   

  1/9/2011 19:56:39 damiao Isso você pode deixar, viu glaucilene, vale a pena   

  1/9/2011 19:56:39 valdenia e abordaram de uma forma que coloca a autora como 

se ela estivesse concordando com erros,quando o que ela mostra é que voce deve perceber o 

contexto para não ser vítima de preconceito linguístico.... damiao 

  1/9/2011 19:56:53 damiao exatamente valdenia   

  1/9/2011 19:57:01 valdenia tchau professor... damiao 

  1/9/2011 19:57:16 valdenia tchau a todos...   

  1/9/2011 19:57:30 Priscila Tchau   

  1/9/2011 19:57:32 karla xau   

  1/9/2011 19:57:36 damiao Gente, thau, mais uma vez foi um grande prazer, até dia 08, 

ou por mensagem aqui na sala virtual. Abraço e coloquem as atividades de portfólio no prazo. 

Cuidado...   

  1/9/2011 19:57:41 karla saiu da sala...   

  1/9/2011 19:57:44 damiao xau   

  1/9/2011 19:57:51 glaucilene tchau a todos...   

  1/9/2011 19:57:55 Priscila xau   



303 

 

 

  1/9/2011 19:57:56 valdenia bye...   

  1/9/2011 19:58:03 Valéria Na minha opinião sim. Pois não consideram os falares 

populares como variações e sim como erros. karla 

  1/9/2011 19:58:06 Priscila saiu da sala...   

  1/9/2011 19:58:12 damiao saiu da sala...   

  1/9/2011 19:58:15 Valéria Tchau! karla 

  1/9/2011 19:58:36 Valéria e boa noite pra todos! karla 

  1/9/2011 19:58:45 Valéria Tchau!   

  1/9/2011 19:59:08 karla entrou na sala...   

  1/9/2011 19:59:22 karla xau   

  1/9/2011 19:59:29 karla saiu da sala...   

  1/9/2011 19:59:53 Priscila entrou na sala...   

  1/9/2011 20:00:00 Priscila saiu da sala...   

  2/9/2011 14:29:07 ARAÚJO entrou na sala...   

  2/9/2011 14:29:24 ARAÚJO Oi Gente!    

  2/9/2011 14:29:33 ARAÚJO Tem alguém por ai?   

  2/9/2011 14:30:05 ARAÚJO Não consegui entrar no chat de ontem... E cvs? 

 

 

 

 

 

 

 


