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escrita: representações, móbeis e imagens de si 
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Resumo: 

Nesta comunicação, discuto a relação de um grupo de estudantes de graduação, na modalidade 

Educação à Distância (EaD), com a atividade de escrita, a partir de representações, móbeis e 

imagens de si a ela associados pelos sujeitos. Tal empreendimento se justifica na medida em 

que, dentre os recursos multimodais utilizados em um curso on line, a escrita sobressai-se como 

a principal semiose de interação entre os estudantes, seus colegas de turma e seu tutor no 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Utilizo a abordagem teórica da Relação com o Saber, 

de Charlot (2000), associada a proposições de Abric (2001) e Doise (2001), colaboradores da 

Teoria das Representações Sociais. O AVA que serviu de locus para a pesquisa foi o SOLAR, 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do qual coordeno a disciplina Escola, 
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Cultura e Sociedade, referente ao Curso de Pedagogia ofertado por esta universidade a alunos de 

06 (seis) cidades-pólo do Estado do Ceará - Brasil, através do Instituto UFC Virtual, integrante 

do projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB). Na construção dos dados, entrevistei e 

conversei com 25 desses estudantes, por meio de uma das ferramentas interativas do SOLAR, 

chamada mensagem, a qual funciona como um e-mail. A análise das respostas às mensagens 

revelou que os estudantes, apesar da insegurança e da preocupação pertinentes as suas 

postagens, mais especificamente no Fórum de Discussões, buscam superar equívocos 

gramaticais e/ou ortográficos que representam, para eles, uma deterioração de sua imagem 

frente ao tutor da disciplina e aos colegas de turma. Em adendo, a análise mostrou que esse fato 

evoca determinantes históricos e sociais envolvidos no processo de apropriação da escrita, uma 

vez que, para esses sujeitos, na condição de alunos universitários, e/ou de professor da educação 

básica, a exemplo da maioria deles, é inaceitável que a comunicação por escrito contenha tais 

equívocos. Nesse sentido, os móbeis que impulsionam os sujeitos a uma busca pelo 

aperfeiçoamento e a uma maior apropriação da atividade de escrita estão diretamente ligados às 

representações que eles constroem acerca dessa atividade, do curso na modalidade EaD e da 

ferramenta Fórum de Discussão, na qual ocorre a maior parte das interações entre os estudantes 

e entre estes e seus tutores. Desse modo, a presente comunicação se faz relevante para a área da 

Educação, e em específico a do Ensino Superior, na medida em que nos provoca a pensar sobre 

o quanto devemos aos estudantes oriundos da Educação Básica em termos de construção e 

desenvolvimento de letramentos. Todavia, diferentemente de outros estudos na área, o trabalho 

analisa não o que falta aos estudantes em relação a uma atividade acadêmica por excelência, a 

escrita, mas o modo como esses sujeitos “driblam” barreiras e obstáculos para dela se 

apropriarem e satisfazerem suas necessidades interativas. 

Palavras-chave: 

Produção de sentidos, imagens de si, relação com a escrita, representações. 

 

Introdução 

A experiência acumulada ao longo de vinte anos de profissão docente me mostrou que os 

estudantes brasileiros têm desenvolvido uma relação bastante conflituosa com a atividade de 

escrita, seja porque esta não lhes foi apresentada de modo prazeroso ou porque eles não 

conseguiram construir um sentido em relação a ela para além das finalidades utilitaristas e 

imediatas das obrigações escolares. Desse modo, é comum ouvirmos relatos nos quais a imagem 

que os estudantes apresentam de si é expressa quase sempre de modo negativo e/ou bastante 

ferido. Essa realidade tem, por conseguinte, uma ligação direta com o ensino da língua 

portuguesa nas escolas, o qual, infelizmente ainda hoje, se pauta por treinos e exercícios, 
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envolvendo a gramática formal, tendo como pano de fundo uma concepção de língua que a 

qualifica como algo fixo e guiado por regras prescritivas (Snyder, 2008). 

Em pesquisa realizada há pouco mais de quatro anos, por mim e uma aluna de pós-graduação 

lato sensu (Souza; Dieb, 2007), sobre a relação de uma turma de estudantes do 1.º Ano do 

Ensino Médio com o aprendizado do português como língua materna, os dados revelaram que, 

mesmo para estudantes nessa etapa avançada da educação básica65, a disciplina de língua 

portuguesa é considerada por eles como sendo uma matéria de muito difícil compreensão, 

porque é representada especialmente pelo estudo das normas gramaticais da língua, as quais 

deveriam subsidiá-los nas atividades de leitura e de produção de textos. Por meio dos 

questionários aplicados e das observações feitas durante a pesquisa, percebemos que os 

estudantes têm a sua autoestima muito abalada e que eles falam de si com adjetivos 

autodepreciativos, tais como “burro”, “incapaz”, “cabeça-dura”, “triste”, “culpado”, etc. devido 

ao fato de não conseguirem se apropriar satisfatoriamente dos conteúdos da gramática 

prescritiva ensinados pelo(a) professor(a) de português. Não obstante essa realidade, os alunos 

reagem buscando a ajuda dos colegas de turma e/ou de outros professores para superarem suas 

dificuldades e se sentirem emocionalmente melhor. 

Com o passar dos anos, tenho mais certeza de que a turma pesquisada representa apenas uma 

pequeníssima amostra de muitas outras turmas que enfrentam esses problemas em nossas 

escolas, especialmente nas regiões mais pobres do Brasil. Além disso, levanto a hipótese de que 

as consequências desse fato para a educação brasileira, nos próximos anos, serão bem maiores e 

danosas do que somente afetar a autoestima dos estudantes. Isto porque, embora possa provocar 

espanto e admiração, a realidade analisada na pesquisa, referida acima, estende-se muito 

comumente até ao nível superior. Ao chegarem na graduação, os alunos deveriam apresentar um 

certo grau de conhecimento linguístico, relativamente à linguagem escrita, que permitisse ao 

professor universitário tão somente preocupar-se com os aspectos sócio discursivos dos textos 

que eles escrevem e não mais com detalhes relacionados à sua forma. 

No entanto, como bem assevera Gee (1996), para que os alunos possam se perceber insiders da 

comunidade acadêmica eles precisariam compreender como funcionam os muitos “Discursos” 

que nela circulam, assim como, é claro, deveriam apropriar-se da organização retórica dos 

gêneros discursivos que são inerentes a essa esfera. O autor afirma ainda que não é o fato de não 

saberem ler ou escrever que leva os estudantes universitários a enfrentarem dificuldades em 

relação às atividades iniciais que lhes são propostas pela universidade, mas o fato de eles não 

terem sido apresentados, na educação básica, a comportamentos linguísticos e sociais 

característicos do universo acadêmico. Isso se justifica porque a aprendizagem sobre os gêneros 

                                                           
65 No Brasil, a educação é dividida em dois grandes níveis: a educação básica (educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio) e a educação superior (graduação e pós-graduação). 
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discursivos que organizam a comunicação nos espaços acadêmicos envolve muito mais do que o 

desenvolvimento de habilidades acerca das atividades de leitura e de escrita, mas incluem 

formas de ser, de agir, de valorizar e de utilizar recursos e tecnologias com a finalidade de 

construir os letramentos exigidos pela universidade. 

Afinal, como assevera Biasi-Rodrigues (1999, p. 31), os gêneros se estabelecem dentro de uma 

comunidade discursiva, em nosso caso representada pela academia, e se constituem “de uma 

classe de eventos comunicativos, com propósitos partilhados e características prototípicas”. 

Além disso, eles possuem “uma base estrutural que estabelece restrições quanto a conteúdo, 

posicionamento e forma e dispõe[m] de uma nomenclatura reconhecida pela comunidade 

discursiva”. Logo, desde o seu ingresso na universidade até o momento em que os estudantes 

comecem a partilhar propósitos comunicativos e características prototípicas dos gêneros que 

circulam nesse espaço de discurso, bem como a assumir uma postura acadêmica na escrita 

(formas de ser, de agir, de valorizar e de utilizar recursos e tecnologias, defendidas por Gee), é 

imprescindível que eles contem não apenas com a colaboração de seus professores e colegas 

mais experientes, mas principalmente com o desenvolvimento de uma relação amistosa e de 

confiança, como a que ilustro subsequentemente com o ensino on line. 

Muito recentemente, tenho me envolvido com atividades de produção de material didático e de 

coordenação de disciplinas para o sistema de educação à distância que foi implementado na 

universidade onde trabalho: a Universidade Federal do Ceará (UFC). A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB -  Lei n.º 9.394/96), promulgada em 20 de dezembro de 1996, prevê a 

implantação gradativa da Educação a Distância (EaD) no Sistema Nacional de Ensino, o que 

vem ocorrendo sistematica e frequentemente nos últimos anos, em todo o território nacional 

brasileiro. Assim sendo, tenho coordenado a disciplina “Escola, Cultura e Sociedade”, referente 

ao currículo do curso de Pedagogia ofertado pela UFC a alunos de seis (06) cidades-pólo do 

Estado do Ceará, através do Instituto UFC Virtual, que integra o projeto Universidade Aberta do 

Brasil (UAB). Esse instituto desenvolveu um ambiente virtual de aprendizagem próprio 

(SOLAR, abaixo ilustrado) através do qual são realizados todos os cursos oferecidos pela 

instituição. 
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Figura 1 – Interface do SOLAR – UFC Virtual 

 

Como em todo curso oferecido na modalidade ensino à distância, através de ambientes virtuais 

de aprendizagem (AVA), a escrita é a semiose que se sobressai sobre as demais (imagens e 

sons) e é a modalidade verbal preponderante de comunicação entre os sujeitos que atuam nesses 

ambientes: alunos, tutores e coordenadores. Nesse sentido, na condição de coordenador da 

disciplina, fez-se imperioso o estabelecimento de um contato com as turmas, a fim de, 

juntamente com os tutores, proporcionar aos alunos todo o apoio e orientação necessários. Esse 

contato, portanto, foi instituído por meio das ferramentas digitais disponibilizadas no SOLAR. 

Qual não foi a minha surpresa, recebi a mensagem de uma estudante que me dizia em um “tom 

de confissão”: 

Professor Dieb, vou lhe contar algo a meu respeito, e que não contei para ninguém. 

Tenho medo de escrever, não sei se é por medo de errar ou por medo de não saber me 

expressar, costumo ler sempre mas parece que não consigo me expressar na hora de 

escrever, não entendo porque isso acontece comigo, más sei que não queria ser assim, 

pois isso está me desmotivando, para seguir adiante no curso de pedagogia, como já 

aconteceu com outros cursos que não cheguei a concluir. (transcrição literal do texto 

da aluna). 

A questão da relação conflituosa com a escrita é tão evidente nesse contexto quanto a que se 

mostrou também naquela pesquisa com os alunos do ensino médio. Em acréscimo, o aspecto 
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conflituoso dessa relação acentua o seu relevo devido ao fato de a estudante fazer menção ao 

curso de Pedagogia, cujo acesso se dá no SOLAR, onde as atividades se desenvolvem 

basicamente por meio da escrita. Assim como observado acerca dos estudantes do ensino 

médio, prossegui em meu interesse pelo tema da relação dos estudantes com a escrita pautado 

pela suposição de que eles sempre buscam reagir a essa situação e encontrar meios de superar as 

dificuldades que se lhes apresentam e os sentimentos negativos que a elas são subjacentes. A 

partir das afirmações feitas pela aluna, derivaram-se, portanto, alguns questionamentos: a) que 

representações de escrita esses estudantes estão construindo em relação ao contexto do AVA? b) 

a partir de quais mobilizações eles assumem uma postura ativa no SOLAR, especialmente no 

que se refere ao uso da escrita? c) que imagens de si eles desejam projetar por meio de 

atividades escritas? 

Assim, mediante tais questões, desencadeadas a partir da mensagem recebida, fui instigado a 

analisar a relação que essas turmas de Pedagogia estão construindo com a atividade de escrita 

no referido ambiente digital. Para a realização dessa análise, os dados foram levantados através 

de “entrevistas” por escrito, das quais participaram vinte e cinco (25) alunos cursistas, por meio 

de uma das ferramentas interativas do SOLAR, chamada mensagem, a qual funciona como um 

correio eletrônico (e-mail). Os estudantes foram consultados incialmente sobre a sua 

disponibilidade em participar da pesquisa, deixando explícito, nas mensagens de e-mail, o 

consentimento quanto ao uso das respostas com finalidades acadêmicas. Portanto, com uma 

média de participação de quatro (04) alunos por turma ou pólo, empreendi algumas reflexões 

sobre a sua relação com a escrita, tomando por base as representações, mobilizações e imagens 

de si, que certamente foram “reformatadas” ao longo das atividades demandadas pelo curso. 

Para isso, utilizei proposições de Jean-Claude Abric (2001) e Willen Doise (2001), 

colaboradores de Moscovici (1978) na expansão da Teoria das Representações Sociais (TRS), 

associadas à abordagem da Relação com o Saber, desenvolvida por Bernard Charlot (2000). 

Adicionei às ideias desses autores algumas “falas”/mensagens dos estudantes como evidências 

empíricas do que foi discutido, a fim de também compreender o sentido que eles atribuem à 

experiência de ensino à distância. Como será analisado adiante, esse tipo de ensino também é 

permeado não apenas por representações da escrita, mas igualmente por mobilizações que 

impulsionam os estudantes a assumir o lugar de sujeitos e por imagens que constroem de si 

mesmos nesse processo. 

 

Representações sociais e relação com o saber: distanciamentos e aproximações 
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A abordagem teórica das representações sociais (RS) foi inaugurada em 1961 pelo psicólogo 

social Sèrge Moscovici (1978), o qual partiu da noção de representações coletivas (RC) de 

Durkheim (2000) para construir uma teoria que pudesse explicar o conjunto dos fenômenos 

relativos ao cotidiano dos sujeitos, assim como para conhecer o conceito que os engloba, o que 

era impossível para a perspectiva das RC. Isto se deve ao fato de que a categoria defendida por 

Durkheim tratava os saberes do senso comum como algo imutável, determinados e impostos 

pela ideologia dos grupos sociais ou pela ciência, não havendo possibilidade de tais saberes 

serem (re)construídos pelos atores sociais em sua cotidianidade e/ou amadorismo científico. 

Assim sendo, Moscovici empreendeu um estudo sobre o processo de (re)construção e de 

transformação dos saberes do campo científico para o senso comum, ou seja, sobre a 

transformação dos modos de pensamento e a criação de novos conteúdos, a partir da difusão e 

transformação dos saberes científicos e teóricos em meios de comunicação de massa e através 

das interações sociais cotidianas. 

Em linhas gerais, a TRS postula que as pessoas recebem e trocam informações cotidianamente, 

imprimindo modificações no conteúdo dessas informações. Isso significa que, ao ser modificada 

pelo sujeito, uma informação ou uma noção difusa socialmente gera uma nova estrutura, que é a 

representação stricto sensu, sendo esta concomitantemente abstrata e figurada, pensada e 

concreta (cf. MOSCOVICI, 2001), uma vez que se constitui de uma dupla face: que é, de um 

lado, figurativa (figura) e, do outro, é também simbólica (significação) em relação ao objeto 

representado. Nesse sentido, um dos princípios básicos da TRS é o de que o sujeito, ao elaborar 

essa estrutura, ao mesmo tempo concreta e simbólica, busca transformar um objeto não-familiar 

em familiar para ter o domínio compreensivo sobre ele. 

Eis aqui um ponto de encontro importante entre a teoria das representações sociais de Moscovici 

(1978) e a abordagem da relação com o saber, desenvolvida por Charlot (2000): o ator social, 

suas intenções e propensões. Sendo mais específico, Charlot defende que é por meio do 

conjunto das relações sociais que constituem o sujeito que podemos compreender seus modos 

de pensar e de estar no mundo. A partir dessa compreensão, é que a noção de relação com o 

saber diz respeito à construção do sujeito, uma vez que tem a ver com seu aprendizado acerca 

do mundo, ou seja, com a sua forma de representar o mundo, e com a sua própria ação no 

mundo. Logo, a referida noção nos remete ao 

conjunto das relações que um sujeito mantém com um objeto, um “conteúdo de 

pensamento”, uma atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma 

situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., ligados de uma certa maneira com o 

aprender e o saber; e, por isso mesmo, é também relação com a linguagem, relação 

com o tempo, relação com a ação no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e 
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relação consigo mesmo enquanto mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal 

situação (Charlot, 2000, p. 81). 

 

Não obstante as associações possíveis, faz-se necessária a diferenciação entre a noção de relação 

com o saber e a de representação do saber, enquanto objeto de conhecimento, como sugere 

Charlot. Essa necessidade de diferenciação conceitual ocorre porque 

a relação com o saber inclui provavelmente representações que não são “artefatos”. 

Frequentemente, porém, são representações de outras coisas, não, do saber. De 

maneira mais geral, a “relação com” inclui representações que não são 

necessariamente as representações daquilo a que a relação se refere. Assim, a relação 

com a escola pode envolver representações da escola, mas, também, do futuro, da 

família, presente e futura, do trabalho e do desemprego na sociedade de amanhã, das 

tecnologias modernas, etc (Charlot, 2000, p. 84). 

 

Com base nessas explicações, podemos então aproximar as duas noções quando o objeto de 

representação for também, e principalmente, o objeto ao qual a relação se refere. Apesar disso, 

vale salientar que os dois conceitos não se confundem e permanecerem diferentes porque a 

representação “é um conteúdo de consciência (inserido em uma rede de significados), enquanto 

que a relação com o saber é um conjunto de relações (a própria rede)” (Charlot, 2000, p. 84). 

Portanto, mesmo que a representação de um objeto se construa na relação do sujeito com tal 

objeto, a noção de relação é mais ampla porque inclui não apenas sua representação, mas 

também as representações de outros objetos e todas as relações que com eles são estabelecidas e 

constituem um sistema. 

Em outros termos, é possível ainda dizer que a relação de um determinado sujeito com o saber 

constitui-se por meio da rede de significados que suas representações e saberes ajudam a tecer, 

afinal, segundo Moscovici (1978) e Jodelet (2001), a representação se constitui em um saber de 

alguém sobre algo. Nesse sentido, se, como diz Charlot (2000), o sujeito é indissociavelmente 

singular e social ao mesmo tempo, então as suas representações e os saberes são igual e 

simultaneamente individuais e sociais. 

De acordo com o autor, toda relação com o saber é uma relação com o mundo e com uma forma 

de apropriação do mundo, a qual apresenta sempre uma dimensão epistêmica. Porém, toda e 

qualquer relação com o saber também comporta uma dimensão de identidade e “não deixa de 

ser uma relação social, embora sendo de um sujeito”, pois “aprender só faz sentido por 

referência à história do sujeito, às suas expectativas, às suas relações com os outros, à imagem 

que tem de si e à imagem quer dar de si aos outros” (Charlot, 2000, p. 72-73).  Assim, ao 

engajar-se em uma atividade ou em uma situação, o sujeito o faz porque encontra “boas razões” 
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para isso, ou seja, porque ele é estimulado, mobilizado por motivos que somente ele conhece. 

Esses motivos são, portanto, os móbeis que o impulsionam a entrar e a permanecer na referida 

atividade ou situação, driblando dificuldades e construindo saberes. 

A fim de associar tais postulados ao tema deste trabalho, trago à discussão o fato de que a EaD, 

com o suporte das tecnologias digitais, reconfigura práticas educacionais que tradicionalmente 

eram vivenciadas no espaço da escola. Desse modo, é defensável que a referida modalidade de 

educação, assim como objetos, noções e práticas a ela associados, passaram a se constituir em 

informações “estranhas”, não-familiares, à maioria dos professores e estudantes que atuavam, 

primordialmente, na perspectiva presencial de educação escolar. Em função das transformações 

e reconfigurações da prática pedagógica, demandadas pela EaD virtual, entendo que a maioria 

dos professores e estudantes construiu representações sobre a natureza e aspectos operacionais 

dessa modalidade de educação, suscitando maior esforço intelectual para compreender 

mudanças não apenas conceituais, mas também, e principalmente, comportamentais. Portanto, 

tornou-se imperativo aos sujeitos envolvidos com a EaD virtual assimilar um outro modo de se 

relacionar com a aprendizagem, consigo mesmo e com os elementos concretos e ideacionais em 

seu entorno, de acordo com as situações que passaram a vivenciar nos AVAs, notadamente 

mediadas pelo exercício da escrita. 

Nesta direção, são imprescindíveis as palavras de Abric (2001, p. 168) quando se reporta ao 

comportamento de um determinado sujeito ou de um grupo de sujeitos mediante as situações 

por eles vivenciadas. De acordo com o autor, os comportamentos de um sujeito ou de um 

determinado grupo não são determinados pelas características objetivas de uma dada situação, 

mas pela representação que eles constroem sobre ela, ou seja, pela dimensão simbólica 

envolvida nessa situação. Portanto, “o funcionamento operatório tanto dos indivíduos quanto 

dos grupos é diretamente dependente do [seu] funcionamento simbólico”. 

Em outros termos, o que o autor propõe é que os indivíduos são influenciados pelas 

representações que gravitam em torno da situação que eles experienciam, todas elas articuladas 

em um sistema, formado por um conjunto de relações que irão contribuir para os sentidos que os 

sujeitos atribuirão não apenas à situação em si, mas também a todos os seus componentes. São 

exemplos dessas representações aquelas que são construídas acerca dos outros com quem os 

sujeitos irão partilhar a referida situação, acerca de si mesmos, bem como acerca dos elementos 

mediadores das relações a serem ali estabelecidas. Com efeito, considero possível associar tais 

ideias com a afirmação de Charlot (2000) sobre o fato de que o sujeito aprende a dominar suas 

relações e a regulá-las, por meio de uma distanciação conveniente que ele desenvolve entre si e 

os outros e entre ele e si mesmo, em uma dada situação. 



2167 

 

Nesse processo, o sujeito constrói reflexivamente uma determinada imagem de si, a partir das 

emoções que sente, frente ao meio onde ele se localiza e ao outro com quem também se 

encontra inserido nesse meio. Ao fazê-lo, o sujeito recorre, muitas vezes inconscientemente, aos 

“determinantes” simbólicos oriundos de seu principal grupo social de pertença, afinal, como 

defende Doise (2001, p. 194), “cada indivíduo tem vários grupos de pertença [, porém] alguns 

deles servirão mais de pontos de ancoragem de suas opiniões e crenças [ou seja, de suas 

representações] do que outros”. Assim sendo, se os comportamentos de um sujeito ou de um 

grupo são determinados pela representação que eles constroem sobre uma dada situação vivida, 

essa representação estará certamente permeada por elementos sócio, históricos e culturais que 

configuram e orientam a vida social desse sujeito e/ou do grupo a que ele pertence. 

Passarei, pois, a analisar na sequencia, à luz desses postulados, as representações, móbeis e 

imagens de si que foram identificados nas respostas dadas pelos graduandos do curso de 

Pedagogia on line da UFC à entrevista que lhes propus via correio eletrônico. A análise será 

ilustrada pelas respostas desses alunos, os quais serão designados por nomes fictícios, a fim de 

lhes resguardar a identidade. Preciso salientar que as “falas” escolhidas para essa ilustração são 

as mais representativas dentre as analisadas, uma vez que por questões de espaço e delimitação 

de caracteres não seria possível apresentar todas as respostas. 

 

Representações, móbeis e imagens de si: uma viagem pelo universo sócio cognitivo de 

estudantes de uma graduação on line 

Como vimos na discussão acima entre as ideias de Moscovici e Charlot, as representações são 

conteúdos de consciência inseridos em uma rede se significados, a qual seria formada pela 

relação que os sujeitos constroem com o saber sobre o mundo que os cerca. Nesse contexto, os 

comportamentos, ou relações desses sujeitos com o seu mundo, são determinados, como nos diz 

Abric, pelas representações formuladas acerca de cada uma das situações por eles vividas e 

pelos “determinantes” simbólicos oriundos de seu principal grupo social de pertença, como 

defende Doise. Assim, ao analisar as respostas oferecida pelos estudantes às perguntas que lhes 

enviei via correio eletrônico do SOLAR, descobri não apenas a representação de escrita em 

AVA, mas também outras duas representações a ela relacionadas que emergiram dos dados 

analisados: 1) a representação do fórum, uma ferramenta desse ambiente onde a semiose da 

escrita é amplamente utilizada; 2) a representação do próprio ensino on line, o qual diz respeito 

à situação vivenciada pelos estudantes. 

Como as representações constituem uma rede de significados, estas se encontram entrelaçadas 

entre si, uma fornecendo elementos simbólicos para a compreensão das outras e, desse modo, 
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tecendo a rede. Assim, no que concerne à representação da escrita no espaço do SOLAR, os 

estudantes a tratam como sendo a materialidade de sua própria identidade sendo revelada aos 

outros que com eles dividem esse espaço. 

No Fórum, não vai qualquer escrita, é a minha escrita, é como eu me expresso diante 

dos professores e dos meus colegas. Não é por exibicionismo, mas acho que eles 

merecem ler textos inteligentes e compreensíveis. A escrita é um bom começo para que 

haja compreensão, sem contar que universitários precisam criar o hábito de escrever 

bem. Isso, com certeza, contribui muito para o nosso aprendizado (Samuel). 

 

Como podemos perceber, na visão dos alunos, a escrita é algo que permite que os outros nos 

leiam e, por isso, o que e como escrevemos dizem muito sobre nós. Ela é, portanto, a própria 

expressão do sujeito estampada no fórum. Este sujeito, nas palavras de Samuel, ao entrar numa 

discussão coletiva, o faz usando não “qualquer  escrita”, mas aquela que sinaliza para a sua 

identidade de escritor acadêmico, afinal “universitários precisam criar o hábito de escrever 

bem”. 

Mas, por que eles apresentam essa ideia de escrita, fazendo uma menção direta sobre o fórum? 

Essa pergunta me levou a prestar mais atenção ao que os estudantes falavam sobre essa outra 

ferramenta comunicativa do AVA, e a descobrir que havia uma representação evidente sobre 

essa ferramenta envolvendo a atividade de escrita. Assim sendo, descobri que, para os 

estudantes, o Fórum “reproduz” as discussões em sala de aula e ele implica, pois, na atividade 

que mais se aproxima do ensino presencial/convencional. 

Devemos estar sempre querendo melhorar a nossa escrita, pois somos universitários e 

futuros educadores […]. Ao escrevermos no fórum, estamos colocando nosso ponto de 

vista e debatendo com os colegas sobre vários temas; além disso, estamos tendo uma 

troca mútua de conhecimentos com eles e nos aprofundando em cada tema, sem falar 

que o fórum nos deixa mais próximos deles, pois não temos aula presencial (Natália). 

 

Devido à representação do Fórum como sendo o equivalente a um debate em sala de aula, mas 

que, no espaço virtual, realiza-se primordialmente por meio da escrita, é natural que os 

estudantes se esforcem em adequar os usos dessa semiose à formalidade exigida pela situação 

pedagógica. Afinal não se trata de uma interação como a que corre em redes sociais, como o 

Orkut e o Facebook, por exemplo, em que a escrita tende a ser mais livre e informal. 

Percebam que, nessas duas falas, os estudantes Samuel e Natália fazem menção ao fato de eles 

serem universitários. Quando atentei para isso, compreendi que é a partir do sentimento de 

pertença ao grupo dos alunos universitários que eclode o desejo de não serem excluídos 
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simbolicamente desse grupo. E esta, apesar de não ser a única, parece-me ser, sem dúvidas, a 

principal mobilização dos sujeitos em relação à escrita no ambiente virtual estudado. Por 

conseguinte, atrelados a essa mobilização mais ampla, outros três móbeis (motivos, razões para 

agir) foram observados, como sendo os propulsores de uma postura ativa assumida pelos 

estudantes no SOLAR, especialmente no que se refere ao uso da escrita. 

O primeiro móbil, muito comum entre os sujeitos, é o de se fazer compreender de forma clara e 

objetiva por meio da escrita. Como vimos nas palavras de Samuel, acima, ele acha que seus 

professores e colegas de turma merecem ler textos inteligentes e compreensíveis e que a escrita 

é um bom começo para que haja compreensão entre eles. Assim, ao se referirem ao grupo dos 

universitários, tanto Samuel como Natália, justificam a necessidade de eles escreverem de modo 

compreensível, pois de outra maneira sua escrita estaria expondo a imagem de alguém que não 

tem o domínio da textualidade própria da escrita. Portanto, segundo o que deixa inferir o 

posicionamento dos alunos, a escrita de um texto divagante, confuso ou prolixo demais sugere 

que o seu autor não faz jus ao pertencimento ao grupo dos estudantes universitários. 

O segundo móbil que pude depreender, na análise das respostas, diz respeito a uma boa 

participação no fórum, com comentários que passem longe de serem considerados 

insignificantes e/ou repetitivos. Intrinsecamente ligado a este segundo móbil, o terceiro tem a 

ver com a avidez dos estudantes em demonstrarem, para os professores tutores e seus colegas de 

turma, as aprendizagens construídas por meio de um discurso crítico, dialógico e recheado do 

conteúdo estudado. Paralelamente a esses dois móbeis, pude identificar, ainda, o desejo de os 

estudantes projetarem algumas imagens de si, através de sua atividade de escrita, condizentes 

com a de um intelectual, bom aluno e interlocutor crítico. 

A escrita faz parte do aprendizado pela construção de textos, vindo das ideias 

acumuladas nas leituras. [...] Além do cuidado com a escrita culta, por ser um 

ambiente acadêmico, devemos argumentar utilizando alguma referência 

[bibliográfica], pois estas informações são a construção do conhecimento da turma 

(Emilson). 

 

É interessante notar que a alusão ao grupo de pertença, o dos estudantes universitários, aparece 

novamente nas palavras desse aluno quando ele frisa o ambiente em que estão inseridos, 

utilizando-se do adjetivo acadêmico. Assim, consoante as ideias que defende, Emilson nos diz 

que, por ser um ambiente acadêmico, é preciso que todos tenham cuidado com a escrita culta, 

bem como desenvolvam a sua capacidade de argumentação à luz da bibliografia estudada. 

Ao se referir à escrita culta, compreendo que ele esteja se remetendo ao pleno domínio das 

normas ortográficas e sintáticas, prescritas nos dicionários e nas gramáticas normativas 
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tradicionais. Em adendo, Emilson conecta sua ideia de escrita culta com o dever de os 

estudantes saberem argumentar. Isto nos leva a compreender que o sentimento de pertença ao 

grupo dos alunos universitários aponta para os entrevistados uma necessidade saber equilibrar o 

conteúdo e forma de suas postagens no fórum, de acordo com a representação que eles 

construíram acerca dessa situação. Portanto, por ser considerado um espaço equivalente ao da 

sala de aula, o fórum deve ser realizado por meio de uma escrita formal e canônica e os alunos 

devem apresentar um conteúdo substancial em suas postagens, que seja qualitativamente 

interessante e permeado de uma postura crítica, com ideias que façam avançar a discussão e não 

sejam somente a repetição do que os outros já disseram, conforme bem salienta a estudante 

Anastácia a seguir. 

[…] me cobro muito em não fazer comentários repetitivos e, muitas vezes, deixo de 

postar meus pensamentos para não ficar somente no "concordo com fulano...". Penso 

que as pessoas pensam que quanto mais postarem melhor, mesmo que estejam dizendo 

a mesma coisa o tempo todo, e eu não concordo muito com essa participação 

quantitativa. Entendo que devemos primar pela qualidade, pela diversidade, pelos 

questionamentos e, principalmente, pela objetividade. (Anastácia). 

 

Com base nessas afirmações, é fácil perceber a preocupação da aluna em construir a imagem de 

um sujeito que leva a sério os seus estudos e, principalmente, que evita uma interação simplória 

no fórum, apenas para marcar sua participação por meio de uma escrita que nada acrescenta à 

discussão. Além disso, ela reforça, com outras palavras, que a participação no debate deve ser 

marcada por um posicionamento crítico e fundamentado nas leituras propostas pelo curso. 

Desse modo, participar do debate implica que os estudantes saibam argumentar, que 

compreendam a ideia do outro com quem estão a debater e que estejam aptos a defender seus 

pontos de vista, de forma clara e objetiva, quando houver alguma divergência. 

Praticamente em todos as respostas, percebi, dito de um modo ou de outro, a preocupação 

constante dos estudantes em relação à imagem de si que a escrita poderia sugerir aos outros 

sujeitos. Na fala de Aristóteles, logo abaixo, encontrei um possível esclarecimento para essa 

inquietação, a qual está intrinsecamente conectada à representação do ensino on line sobre a 

qual me referi no início desta seção, mas que ainda não havia analisado. 

O que escrevemos retrata o nosso modo de compreensão sobre o que estamos 

estudando. Devemos ter bastante atenção com as palavras, pois poderemos construir 

ou destruir a nossa imagem [...]. A imagem que eu não gostaria que fosse construída a 

nosso respeito seria a de alunos irresponsáveis, sem compromisso com a universidade e 

que não estivéssemos dando a valorização devida ao curso, por ser semipresencial 

(Aristóteles). 
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Como é possível inferir a partir dessas palavras, a graduação por meio do ensino on line é vista 

como uma formação de baixa qualidade e credibilidade. Essa representação tem sua base 

histórica no fato de que a EaD no Brasil sofreu forte preconceito, ganhando o estigma de ensino 

de baixa qualidade, emergencial e ineficiente na formação do cidadão, como bem assevera 

Nunes (1992). Assim sendo, devido a essa representação, os sujeitos buscam desconstruir a 

possível imagem prévia de um “aluno fraco” e que estuda em uma modalidade de educação 

desacreditada. Por este motivo, eles lutam contra a possível construção dessa imagem, 

apoiando-se na ideia de que a qualidade da formação pode perfeitamente ser atribuída através de 

sua postura no curso, que se faz notar pelas características da escrita que produzem. 

 

Considerações finais 

Neste trabalho, discuti a relação de um grupo de estudantes de graduação, na modalidade 

Educação à Distância (EaD), com a atividade de escrita, a partir das representações, dos móbeis 

e imagens de si por eles desenvolvidos no que diz respeito a essa atividade. Como arremate da 

análise de suas respostas à entrevista via correio eletrônico, posso sugerir três considerações 

finais: 

x Os sujeitos apresentam insegurança e preocupação relativas as suas postagens, mais 

especificamente no fórum de discussões do ambiente virtual SOLAR, haja vista certos 

equívocos gramaticais e/ou ortográficos representarem para eles uma possível 

deterioração de sua imagem frente aos seus interlocutores:  o tutor da disciplina e os 

demais colegas. 

x Esses constrangimentos se complementam com determinantes históricos e sociais, 

envolvidos tanto nos processos de implementação do ensino a distancia no Brasil como 

na apropriação da atividade de escrita, uma vez que, para esses estudantes, na condição 

de alunos universitários, ou de professores da educação básica, a exemplo da maioria 

deles, é inaceitável que a comunicação escrita contenha tais equívocos, que não 

transmita uma mensagem clara, objetiva, e fundamentalmente de qualidade, ou que se 

desvie do tema em debate.  

x No entanto, a condição de sujeito lhes impulsiona à superação de tais problemas por 

meio das mobilizações e imagens de si apresentadas: evitar a exclusão simbólica, fazer-

se claro, objetivo,  crítico e participativo em suas postagens, bem como mostrar que 

aprendeu o conteúdo estudado, conferindo a qualidade que o curso pode não encontrar 

na representação social sobre o ensino on line. 
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