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Resumo: 
Este estudo analisa marcas da linguagem oral na produção escrita de 

participantes de uma disciplina de pós-graduação em Educação e Informática 
na Educação/UFRGS, nos espaços da ferramenta/ambiente virtual 
Forchat/LELIC/UFRGS. Os conceitos de sentido e autoria são analisados no 
trabalho com a linguagem em movimento, neste espaço de comunicação e 
construção de conhecimento na Web. Autores como Bakhtin, Orlandi, Axt, e 
outros, auxiliam o artigo em seu objetivo de apontar a interpenetração do gênero 
oral no escrito como recurso necessário às relações que nele se constroem. 
Saliências da linguagem oral, presentes nos segmentos destacados, marcam os 
encontros entre a oralidade e a escrita, uma mescla presente nas interações 
dos vários ‘eus’ com os muitos “outro(s)”. A questão geradora deste trabalho 
está no modo como se dá este movimento de encontro entre oralidade e escrita, 
nos registros do Forchat, que efeitos de sentido e condições de autoria 
emergem dos enunciados dos participantes, neste espaço dialógico virtual 
aberto ao novo, à cooperação, às relações afetivas com o outro. 
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Palavras-Chave: 

Informática na Educação. Oralidade na escrita. Interações dialógicas e 
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1 Considerações Iniciais  
“Todas as esferas da atividade humana, por mais 

variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a 
utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e 
os modos dessa utilização sejam tão variados como as 
próprias esferas da atividade humana, o que não contradiz 
a unidade nacional de uma língua”. Bakhtin (2000: 279) 

 

Composições textuais apoiadas na tecnologia digital e na ação 
cooperativa de interlocutores dispersos geograficamente é objeto de estudo das 
mais diversas correntes das ciências da linguagem em que a interação verbal, 
dialógica, dentro e fora da Internet, encontra seu foco de atenção. Entre muitos, 
Axt e Maraschin (1997), Axt (2001), Bakhtin (2000), Barros (2002), Buber 
(2001), Eco (1984), Orlandi (1993, 1996), analisam questões da linguagem em 
interação social, oral e escrita, tanto situada no ambiente virtual, dialógico, da 
Internet, como no presencial e na escrita, cujos enunciados apresentam em sua 
composição fortes características da oralidade, da linguagem falada. 

Este trabalho analisa alguns eventos lingüísticos que apontam para 
marcas ou movimentos da linguagem oral na produção escrita dos participantes 
de uma disciplina de pós-graduação, desenvolvida nos espaços do Forchat1, o 
ambiente virtual comunitário de aprendizagem utilizado para suas interações, 
em encontros semanais. Tal espaço, utilizado para a escrita colaborativa na 
Web, caracteriza-se pela sua natureza híbrida: a um só tempo fórum de idéias e 
sala de bate-papo, utilizada tanto em tempo real (sincronamente), quanto em 
tempos distintos (assincronamente), acentuando sobremaneira o caráter misto 
da linguagem ali utilizada, de interesse para este estudo.  

Conceitos aqui trazidos apresentam-se entremeados nos textos 
facilitados pela tecnologia da escrita e auxiliam na elaboração deste trabalho. 
Encontram-se na ação dialógica da escrita artefatos representativos do oral a 
interpenetrar a escrita dos participantes. Para preservar as identidades dos 
participantes, utiliza-se uma combinação de letras extraídas de seus nomes 
para representá-los. Os diálogos, contudo, estão apresentados em sua íntegra, 
conforme digitados no Forchat. 

 

 

2 As interpenetrações do gênero oral no escrito 

As interpenetrações do gênero oral no escrito integram o processo de 
subjetivação dos habitantes virtuais dessa comunidade, geograficamente 
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dispersos pelo Brasil, e se desenvolvem ao longo dos encontros promovidos 
pela professora ministrante e sua equipe de trabalho. As características da 
interação entre seus professores-estudantes foram, em muito, possibilitadas 
pela condução solidária, incentivadora e descentralizada da Professora 
ministrante da disciplina2. Algumas passagens representativas foram escolhidas 
pelos autores para fins de análise. Trata-se de uma coleção de enunciados de 
natureza rica e complexa dessa interação em processo, contendo cruzamentos 
significativos do oral no escrito, pelas vias do diálogo. Nas palavras de Bakhtin 
(2000:279): 

A utilização da língua efetua-se em forma de 
enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que 
emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 
atividade humana. O enunciado reflete as condições 
específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, 
não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, 
ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – 
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas 
também, e, sobretudo, por sua construção composicional.  

 

 

2.1 Excertos da semana_34 

Os registros apresentados de forma escrita no Forchat, servem de 
substrato às tentativas de se evidenciar as mesclas inter-intra-gênero do oral no 
escrito. Esta sustentação aos fenômenos em análise deverá conduzir à 
resolução de nossa questão principal, ou seja, em que medida a linguagem oral, 
falada no contexto dialógico, permeia e modifica (-se) os escritos no Forchat, 
produzindo novos efeitos de sentido e condições de autoria. Ou, ainda, em que 
“entre” se constituem tais encontros da oralidade na escrita e que sentidos 
novos estes processos produzem na função-autor? Na relação do “Eu” com o 
“Tu”? (Buber, 2001) Com o Outro? (Bakhtin, 2000) Ou com os “Outros”? (Nós, 
autores no Forchat). Nos excertos a seguir fundem-se indissoluvelmente no todo 
do enunciado as três esferas apontadas por Bakhtin: conteúdo temático, estilo e 
construção composicional, onde, em sublinhas, destacam-se sobretudo traços 
afetivos, num gênero pessoal, de discurso direto:  

(1) Usuário: M, Data: 22/08/2002, Hora:12:10:20, Mensagem: querida M1, 
desejo-te um pronto restabelecimento, sempre que estás ausente, nos ressentimos 
dessa ausência, as tuas reflexões sempre somam, sempre criam um viés, mais do que 
somam, tuas contribuições também transformam. Um beijo.  

(2) Usuário: Jt, Data: 23/08/2002, Mensagem: Bom-dia, Cl. O que queres 
dizer com isso? É um dia especial, não? Estamos juntos, reunidos nessa gostosa e 
movimentada “viagem” bakhtiniana, em que o que se diz, fazendo sentido, é um texto! 
Estamos a tecer o grande texto da vida em que cada um, a partir da interação com o 
outro, constitui-se em um tecelão, um autor de seu próprio “design”.  

Em ambas as passagens, saliências da linguagem oral, dialogada - 
destacada com sublinhas -, o ‘eu’ autor dirigindo-se ao ‘tu’ interlocutor, e de 
marcas de afetividade, além do discurso direto, apontam marcas dos encontros 
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entre a oralidade e a escrita. Ao mesclarem-se nas conversações dos vários 
‘eus’ em processo de constituição autoral com os vários “tus”, ou com o(s) 
“outro(s)”, esses têm, no interior de seus enunciados, as marcas da oralidade 
constituída nas relações de diálogo, com suas próprias vozes, timbres 
peculiares e com ecos de outras tantas vozes com timbres nem sempre 
conhecidos de todos, mas que habitam diferentemente o imaginário dos 
participantes. Suas histórias, interpretações, entremeadas por expressões 
amorosas, ou não, tornam viva, acelerada, em movimento constante, 
transformador, essa comunidade virtual. Constituem-se tais narrativas no devir, 
nas circunstâncias do discurso3 em processo, exteriorizada pela rede e 
visibilizada pela dinâmica da reversibilidade do dito no escrito do Forchat, na 
condição de possibilidade para a produção e compreensão do texto (Axt, 2000).  

Barros (2002:19), quando da interação afetiva, diz que: 

São estabelecidos laços afetivos de amor, de 
interesse, de confiança, de cumplicidade, de antipatia, 
entre os sujeitos que interagem (...) os efeitos de sentido 
mais gerais que a interação produz são o de cooperação e 
o de conflito, admitindo cada um deles a determinação pela 
objetividade e pela subjetividade (sensorial ou afetiva).  

Nesta ‘semana_34’, aproximadamente no meio do curso, com 
produtivas interações no Forchat, um dos autores, participante a distância, se 
vale do recurso do discurso indireto e de outras vozes no enunciado, 
características da escrita em diálogo com a fala, com a oralidade, exposta nas 
expressões em sublinhas, a seguir:  

(3) Usuário: Ab, Data: 23/08/2002, Hora: 09:47:48, Mensagem: Reportando a 
uma fala da Jt quando ela diz que a “língua, a palavra, são quase tudo na vida do 
homem”. Bakhtin diz que a palavra é mediadora entre o social e o individual. Ao 
aprender a falar, o ser humano tb aprende a pensar, na medida em que cada palavra é 
a revelação das experiências e valores de sua cultura. Desse ponto de vista, tem-se 
que o verbal influencia nosso modo de percepção da realidade. Portanto, cabe a cada 
um assumir a palavra como manutenção dos valores dados ou como intervenção do 
mundo. Complemento com uma citação de Bakhtin “Tudo se reduz ao diálogo, à 
contraposição dialógica enquanto centro. Tudo é meio, o diálogo é o fim. Uma só voz 
nada termina, nada resolve. Duas vozes são o mínimo de vida”. 

Em poucas palavras, a questão geradora deste trabalho procura 
explorar em que medida os efeitos de expressão escrita produzem novos 
sentidos nas emergências autorais dos participantes, ao utilizarem a língua 
portuguesa falada no Brasil, neste espaço dialógico e virtual aberto a quaisquer 
recursos de estilo textual, nos entrelaçamentos dos gêneros oral e o escrito. 

 

 

3 O Forchat, um ambiente híbrido em sua constituição 

O Forchat agrega características de fórum e de chat. Seus participantes 
interagem diuturnamente, de modo síncrono ou assíncrono, utilizando “carinhas” 
como identidades representacionais, avatares que por vezes expressam suas 
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peculiaridades, internas (características psicológicas) ou externas 
(características físicas). Habitam o Seminário Avançado, Sentido e Autoria em 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem: condições de possibilidade, in(ter)venção, 
avaliação, realizado no primeiro semestre de 2002, constante dos Programas de 
Pós-Graduação em Informática na Educação e Educação, Mestrado e 
Doutorado em Educação e Informática na Educação; Mestrado a Distância em 
Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, disponível em: 
http://www.lelic.ufrgs.br/mead. 

As interações, que se desenvolvem neste espaço comunitário, dialógico 
e de aprendizagem no virtual, são tanto em nível teórico, formal, em linguagem 
acadêmica, quanto em nível inter-pessoal, em linguagem coloquial, em que 
conversas amistosas, fraternas, hilariantes, até, vão se constituindo nos 
encontros no “bonde”. Nesse espaço-imagem utilizada pelo grupo para dar 
conta dessa experiência sem roteiro fixo, com entradas e saídas livres, cada 
qual com sua bagagem de leitura, realiza trajetos de sua inteira 
responsabilidade. Todavia, os enunciados produzidos pela professora 
ministrante da disciplina podem ser seguidos em várias direções, onde o grupo, 
em negociação aberta, na relação dialógica, define que caminhos tomar, em 
que portos ancorar, em que conversa permanecer por mais ou menos tempo, 
produzindo novos sentidos e tecendo autorias na ruptura do consenso, na voz 
do inusitado. No “bonde”, uma metáfora trazida pela Professora-ministrante à 
viagem que todos iniciamos ao entrar no Seminário Sentido & Autoria, pela 
porta do Forchat, muitos encontros se dão e, no balanço de idéias, constroem-
se sentidos, atualizam-se conceitos, problematizam-se verdades. As conversas 
no “bonde”, n’As Formas do Discurso e n’As Formas do Silêncio, deslocam-se 
entre o dizer e o não-dizer, na deslizante relação do dizível com o indizível, 
Orlandi (1983, 1993). É possível vislumbrar, nessa viagem textual, eventos da 
oralidade, misturados ao rigor formal da escrita acadêmica, dos conceitos 
postos em discussão para a reflexão teórica, trabalhados nos embates 
dialógicos travados ora no barulho da conversa, ora no “fôlego” do silêncio.  

A imagem do “bonde”, pelas vias do Forchat, em seus movimentos de 
paradas e deslocamentos, imprevisíveis, propicia a criação de novos 
enunciados, de produções textuais híbridas, no calor da conversa, no estilo do 
interlocutor. Nesse espaço misto de fórum e chat, um texto de um participante 
remete a outros textos, suas outras leituras, outros conceitos, reflexões, em 
desdobramentos inusitados. Nesse processo, ampliam-se os espaços de 
criação pela linguagem escrita, sem os rígidos formalismos. O professor, ao 
entrar no “bonde”, não ocupa necessariamente o posto centralizador e condutor 
da conversa, embora sua presença seja aguardada e contribui muito à 
construção cooperativa dos debates entre estudantes, tornando-se parte efetiva 
e amorosa de seu grupo – ainda que institucionalmente constituído.  

A Figura 1, a seguir, apresenta um momento de interação do grupo, 
destacando os muitos recursos verbais, além dos avatares e da configuração do 
Forchat. 
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                          Figura 1 – Interação verbal no Forchat 

 

4 A criação de uma atmosfera afetiva 

Por entre ditos e escritos, e não ditos e escritos, vai se criando uma 
atmosfera dialógica, afetiva, com emoção, nesse “bonde” Forchat. Diz-nos 
Bakhtin, 2000, que “Em relação ao homem, a emoção em geral – amor, ódio, 
compaixão, piedade – é, num grau variável, dialógica” (p.340). Nesse grande 
diálogo de múltiplas intervenções, produzem-se sentidos na relativa 
compreensão do outro e de si mesmo, na reflexão, na possibilidade de retomar 
o já expresso, em novos diálogos. Em clima de conquista e compartilhamento, o 
leitor-narrador-co-autor se deixa enredar por encontros textuais inesperados, 
poéticos, técnicos, informativos, conceituais, públicos, privados, presentes, 
ausentes… Ora barulhentas ora silenciosas, conversas intensas tramam novos 
rumos à rota do ‘bonde’, indo da oralidade à escrita, do formal ao informal (e 
vice-versa), em alinhavos de idéias, enunciados, textos. O tom de solidariedade 
e liberdade, percebidos nos discursos diretos ou indiretos dos participantes, 
enriquece essa comunidade virtual forchateana, possibilitando ações não só 
cognitivas como afetivas. O espírito cooperativo dos interlocutores construído 
nas interações na rede promove a tomada de consciência desse outro espaço 
de vivências. Com muitos risos, suspiros, alegrias e tristezas, relatadas e 
silenciadas, num colorido carnaval de ações mascaradas pela e na linguagem, 
em seus recursos de estilo, retórica, relativizando barreiras físicas, tecnológicas, 
das distâncias, das diferenças históricas e tonais, marcadas nos textos de cada 
um, refletindo-se em novas produções textuais com muitos sentidos novos e  
autorias nesse virtual. O texto, afirma Bakhtin (2000), é a expressão de uma 
consciência que reflete algo. Quando o texto se torna objeto de cognição, 
podemos falar do reflexo do reflexo, da sua compreensão (p.340). 
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O objetivo inicial desta experiência do Seminário, utilizando recursos da 
telemática, em caráter bi-modal4, visava constituir, no âmbito da docência, em 
ambientes virtuais de aprendizagem, condições favoráveis à produção de 
sentido, enquanto conectada à emergência da função-autor, bem como o 
estabelecimento de critérios para a sua avaliação. Isto se daria por meio de 
atividades como seminário de estudos teóricos e propostas de in(ter)venção 
apoiados nos processos dialógicos de co-participação e parceria. No desenrolar 
da disciplina, com situações mais ou menos presenciais acontecendo, viu-se 
que de fato tudo isto aconteceu no processo, no andamento do Seminário, no 
devir dos eventos e dos participantes, implicados nessa comunidade virtual.   

Assim, na mútua implicação, no compromisso de estar e fazer o 
aprender acontecer, envolvendo as mentes e os corações desses profissionais 
do ensino, professores, educandos e educadores que as conversas travadas no 
Forchat – que a oralidade foi ganhando força nos espaços escritos, instaurando-
se por meandros discursivos inesperados, importantes momentos de troca de 
saberes e dizeres, envolvida em macias e envolventes embalagens de afeto, 
percorrendo pensamentos, imiscuindo-se em idéias, materializando-se em 
textos, ainda que no clandestino do contrabando. Ao final do seminário, 
compôs-se uma única, peculiar malha textual no Forchat, revelando uma mescla 
de linguagens, flexível, adaptável, como a própria condução desse evento 
acadêmico. A afetividade, presente nos traços orais, perpassou fronteiras 
objetivas e subjetivas, penetrou na matéria, no espírito, no interior e exterior, no 
real e no virtual, no individual e no coletivo, abrindo-se à incompletude do texto, 
do diálogo, da vida.  

 

 

5 Forchat, uma obra aberta a criações éticas, estéticas, um “lugar de 
encontro”, uma comunidade de aprendizagens.  

Para Bakhtin, o que mais importa são os laços que se tecem entre a 
literatura e a cultura enquanto “unidade diferenciada” dos discursos de uma 
época (2000)5, seu interesse pelos gêneros primários (as formas de 
conversação, de trocas mais ou menos regulamentadas). Mais do que 
“construção” ou “arquitetônica”, a obra é acima de tudo heterologia, pluralidade 
de vozes, reminiscência e antecipação dos discursos passados e futuros; 
cruzamento e ponto de encontros(329-330). Bakhtin reencontra a 
transtextualidade, agora no sentido de um pertencer à história da cultura. 

Interessante diálogo se trava no excerto abaixo, quando a Professora da 
disciplina dialoga com a aluna Ma, comentando acerca da escuta do outro, 
saindo de um estado de ‘não-audibilidade’, respeitando o diferente, a 
pluralidade, na relação da heterogeneidade com o outro. A um só tempo 
discorre ela sobre questões teóricas bakhtinianas fundadas na diversidade do 
diálogo e as põe em prática. Seus recursos de estilo e argumentação mais uma 
vez visibilizam o deslizamento da forma e do conteúdo do oral no escrito, do 
objetivo no subjetivo: 
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Usuário: Margarete, Data: 23/08/2002, Hora: 01:19:04, Mensagem: 
querida Ma, eu diria, que, seguindo Bakhtin, fazer a escuta do outro saindo de 
um estado de ‘não-audibilidade’ (p.343), é respeitar, sim, a diferença, o 
diferente, é colocar-se no verdadeiro paradigma das ciências humanas, vendo 
por trás de um texto/fala/gesto, o outro (sujeito) e não um objeto/homem 
coisificado (no interior da explicação características das ciências naturais) – 
dialogar significa, para Bakhtin, compreender, lidar com valores – daí o 
sentido/sentir -, uma relação entre sujeitos de linguagem, que implica uma 
compreensão responsiva...(pp352-5). Neste caso, então, desfaz-se a 
homogeneidade. O típico do diálogo é a diversidade, a pluralidade, a 
heterogeneidade, pois sujeitos dialógicos têm sempre outros pontos de vista, 
pelo próprio fato de que ocupam sempre outros lugares no tempo-espaço, têm 
outras histórias de interação/interpretação. A homogeneidade é da ordem das 
ciências naturais, do tratamento igual dado aos objetos de mesma natureza... é 
o caso de se perguntar aqui, ao pensar na trilha da democracia, se tratar todo 
mundo IGUAL é mesmo democrático, se democracia, sendo respeito às 
diferenças, não precisaria ser pensada na relação de heterogeneidade com o 
outro, tratando cada qual enquanto diferença...  

Axt e Maraschin (1997), ao tratarem das narrativas auto-avaliativas e de 
sua compreensão, fazem uso do pensamento sistêmico, ligados aos modelos de 
auto-organização6, ou seja, da auto-regulação, da autopoiese e da autonomia, 
para a explicação da vida, da construção do conhecimento e da produção de 
subjetividade auto-referencial. Tais conceituações sustentam-se no fato de que 
os sistemas vivos, embora sejam organizações fechadas, são energeticamente 
abertos e estruturalmente dinâmicos, em contínua interação e construção tanto 
com e da exterioridade como da interioridade. Os laços constitutivos desses 
sistemas se estabelecem nos mecanismos de pró-ação e realimentação, 
essenciais à criação de possibilidades de produção de novas estruturas e novos 
modos de funcionamento, gerando padrões de organização não-lineares, de 
interconexões complexas, próprios de uma rede ou de uma teia. 

Auxiliados por recursos estilísticos que ampliam as possibilidades 
expressivas e comunicativas da linguagem, as conversas no Forchat vão 
correndo livres, soltas, ora mais teóricas, ora mais poéticas, ora mais próximas, 
ora mais distantes, sempre mescladas pelo falado no escrito. Resulta disso, 
laços de sentido cada vez mais próximos, construídos na subjetividade dos 
encontros entre ‘nós’ todos a(u)tores potenciais desse e deste evento. 

 

6 Considerações Finais  

Eco (1984) em sua obra "Viagem na Irrealidade Cotidiana", ao retomar o 
gênero do ensaio e o assunto da semiologia, aborda os variados aspectos do 
cotidiano do homem moderno, comentados do ponto de vista da semiologia, 
"para a qual tudo é comunicação", procurando ver nas coisas não apenas o que 
são em si, ou aparentam ser, mas também o que querem dizer, o que 
comunicam. Ao tentar vencer "a batalha do homem dentro do universo 
tecnológico da comunicação", pois acredita que existam meios de comunicação 
não controláveis nem pela vontade privada, nem pela coletividade, Eco recorre 
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à estratégia, aplicando uma solução de guerrilha cultural: mostrar que a 
mensagem pode ser interpretada de diversos modos. "Quais poderiam ser os 
modos dessa guerrilha cultural, é para se estudar. Provavelmente na inter-
relação das várias mídias de comunicação se poderá adotar uma mídia para 
comunicar uma série de juízos sobre uma outra mídia”(172-174). 

Nessa perspectiva, na condição de co-a(u)tores deste grande evento 
comunicacional/textual, acontecido nos movimentos das relações de diálogo, 
expressos nos múltiplos e complexos enunciados produzidos pelos professores-
alunos do Seminário Sentido & Autoria, na ferramenta Forchat, em alguns 
encontros presenciais e até via telefone quando algumas conexões pela Internet 
caíam, nesse encontro de mídias, encontramos essa comunidade fortalecendo-
se no virtual, pois nós, seus habitantes convivemos com o diferente, com o 
possível, nos entremeios da linguagem escrita, oral, no virtual, no real. Nesses 
encontros, a reflexão sobre nossa situação frente e as tecnologias digitais, tão 
em voga na atual sociedade tecnológica do conhecimento, assustadoramente 
homogeneizantes, muito presentes em espaços educacionais, profissionais, de 
lazer e domésticos, em contraposição às outras, as tradicionais, necessárias 
nos encontros presenciais (além do telefone), quando da impossibilidade do 
acesso à rede.  

E poder pensar as ações no Forchat como potencializadoras de 
constituição de sentidos e autorias no coletivo, no compromisso ético com o 
outro; na riqueza da criação de novas subjetividades, alimentadas pelas várias 
culturas que o habitam. Um ambiente possibilitador de novos fazeres 
pedagógicos, fundados na liberdade criadora e na ética da responsabilidade das 
escolhas conscientes do fazer e do não-fazer; do poder dizer, refletir, na 
transparência dos enunciados, dos textos, nos vários estilos lingüísticos 
singulares e coletivos, nele produzidos. Fazer deslizar a força expressiva do oral 
para o escrito, não como um mero recurso de competência comunicacional, mas 
como uma chave epistemológica para abordar o homem na sua dialogicidade, 
no espaço da relação “entre” o “EU e o TU” a revelar sua totalidade de humano, 
que se constrói e se encontra no diálogo. Buber (2001:LI) 

Nos encontros inter-relacionais do ‘eu’ com o ‘tu’ ou com o ‘outro’, do 
real da linguagem falada com o virtual da linguagem escrita; das relações inter e 
intratexuais; do diálogo e da dialética; em tempo real e em tempo possível; do 
individual e do coletivo cooperativo; nesta comunidade virtual de encontros de 
idéias e ideais.  

Que a experiência no “bonde” do Seminário Sentido & Autoria, pelas 
vias do Forchat, possa contribuir para o diálogo acerca das posições que 
assumimos na sociedade, na educação brasileira, seja pela linguagem oral seja 
pela comunicação escrita, ou ainda em seus híbridos, nos espaços 
possibilitados pelas tecnologias digitais possíveis à maioria dos estudantes e 
professores. Que através de nossas ações educacionais, quando da utilização 
dos ambientes virtuais de aprendizagem, possamos promover novos sentidos e 
condições de autoria aos nossos estudantes, na ética e na estética da criação 
verbal, em nossos fazeres pedagógicos, nas muitas instâncias de formação da 
sociedade brasileira. E, sobretudo, priorizar ações para a produção de uma 
cidadania mais plena, amorosa, aberta ao diálogo permanente com o outro e 
com as instituições que compõem as redes de convivência a que pertencemos 
ou que nos fazem pertencer.  
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Notas 
1 Ferramenta desenvolvida no LELIC, Laboratório de Estudos da Linguagem, 

Interação e Cognição, UFRGS, RS, Brasil. 
2 Prof.ª Dr.ª Margarete Axt, Coord.ª do LELIC/FACED/UFRGS, ministrante da 

disciplina mencionada. 
3 Cf. Charaudeau (1983), citado em Axt (2000:6) 
4 Metáfora lançada em encontro presencial pela Prof.ª Dr.ª Margarete Axt. 

  
5Os alunos vinculados ao Doutorado em Informática na Educação/UFRGS 

tiveram em torno de 20% de aulas presenciais.   
6Prefácio de Todorov, in: Bakhtin (2000:01-21)  
7 Para os modelos de auto-organização, as autoras apóiam-se em Maturana e 

Varela (1997), Varela (1989), Capra (1996), Piaget (1975, 1981), Guattari (1996).  
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