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“A verdadeira substância da língua não é constituída 

por um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela 

enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno 

social da interação verbal, realizada através da 

enunciação ou das enunciações. A interação verbal 

constitui assim a realidade fundamental da língua”. 

(BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 1929/ 2010, p. 127) 
 



 

 

RESUMO  

 

 

 

 

 

A Educação a Distância se configura, hoje, como uma modalidade de ensino de 

crescente importância. Dentro desse contexto, realizamos um estudo voltado para as 

estratégias usadas por tutores, professores e alunos, visando à interação nos fóruns 

educacionais a distância. Para desenvolver a pesquisa, o trabalho foi fundamentado em 

Bakhtin/Volochinov (1929/2010) e em Bakhtin (2006), tendo em vista o seu conceito de 

linguagem, gêneros discursivos, enunciação, dialogismo, compreensão responsiva ativa 

e interação verbal. Quanto aos pressupostos que fundamentaram o campo teórico da 

Educação a Distância, bem como o perfil do professor, do tutor e do aluno nos 

ambientes virtuais de aprendizagem, estes foram baseados em Belloni (2003) e em 

Palloff & Pratt (2004). A pesquisa se constitui como sendo de natureza qualitativa 

(BOGDAN & BIKLEN, 1999; GODOY, 1995) e de base netnográfica (VERGARA, 

2005), uma vez que a pesquisadora estava inserida em seu locus. Para proceder à 

investigação algumas das interações foram analisadas. Tais interações ocorreram no 

período compreendido entre março e dezembro de 2010 em uma disciplina do terceiro 

período do Curso de Letras da UFPB Virtual. Categorizamos, nesse sentido, as 

estratégias identificadas nas interações entre os interlocutores professor, tutor e aluno, 

ocorridas no Fórum de Dúvidas, no Fórum Temático, e no Fórum do Café. Os 

resultados obtidos demonstram uma  necessidade de que (1) o interlocutor professor 

possa fomentar a aprendizagem dialógica através do uso de estratégias de interação que 

promovam uma maior reflexão, questionamentos e movimentos de retomadas e de 

síntese, em um constante diálogo de vozes, que (2) o tutor a distância, possa 

desenvolver um trabalho de parceria com o aluno, colaborando para uma transição da 

noção de assimilação de conhecimento para a noção de interação e de construção 

conjunta e que (3) o interlocutor aluno possa desenvolver as trocas enunciativas no 

sentido de um maior uso de dizeres que reflitam indagação, questionamentos e 

problematizações, percebendo, igualmente, a importância da interação aluno-aluno no 

tecer coletivo do Ambiente de Aprendizagem Virtual. 
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ABSTRACT  

 

 

 

 

Distance Education constitutes, nowadays, a teaching modality of growing importance. 

Therefore, a study focused on the strategies used by tutors, professors and students 

aiming at interaction in the distance educational forums, was done. In order to develop 

the research, the study was theoretically based on Bakhtin´s/Volochinov´s (1929/2010) 

and Bakhtin´s (2006) perspectives, taking into account their language concept, 

discursive genres, enunciation, dialogism, active responsive comprehension and verbal 

interaction. The theoretical basis regarding Distance Education, as well as the 

professor´s, the tutor’s and the student’s profile, in the virtual learning environment, 

were focused on Belloni´s (2003) and on Palloff´s & Pratt´s (2004) assumptions. The 

research is considered as being of qualitative nature (BOGDAN & BIKLEN, 1999; 

GODOY, 1995) and of netnographic basis (VERGARA, 2005), once the researcher is 

part of its private locus. With the intention to start the investigation, some of the 

interaction sessions were analyzed. Such interactions occurred, from March to 

December 2010, and they are related to a subject of the third term of the Licentiate 

Course in Letters of the Virtual UFPB. In this respect, the strategies identified in the 

interactions among the interlocutors such as professor, tutor and student in the Doubt 

Forum, Thematic Forum, and the Coffee Forum were categorized.  The results 

demonstrate the need for (1) the professor interlocutor to boost  dialogic learning  

through the use of  interaction strategies which promote major reflection, questioning,  

movements of retake and synthesis in a constant dialogue of voices, that (2) the distance 

tutor can develop a partnership work with the student, contributing to a transition from 

the notion of knowledge assimilation to the interaction  notion and joint construction 

and that (3) the student interlocutor can develop enunciation exchanges concerning a 

major use of sayings that reflect inquiries, questionings and problems, perceiving,  

equally,  the importance of interaction between student-student while constructing 

collectively the Virtual Learning Environment.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ao observarmos a grande área da educação e do ensino a distância, podemos 

verificar a importância da tecnologia a serviço da educação, seja para o professor, aluno, 

monitor, tutor ou seja para tantos outros atores e colaboradores efetivos dessa esfera 

educacional. Tais ferramentas e instrumentos tecnológicos transformam a natureza da 

comunicação, introduzindo novas práticas discursivas, promovendo diferentes formas 

de interação, e motivando-nos, mais e mais, a investigar os diferentes rumos da pesquisa 

linguística nessa área de conhecimento.  

Focando a atenção, de modo particular, na modalidade de Educação a 

Distância (doravante referida por EaD), podemos observar que, pelas pesquisas 

desenvolvidas, temos um significativo elenco de investigações voltadas para questões 

relativas às interações virtuais nos mais diversos ambientes, a exemplo do Ambiente 

Virtual do MOODLE, do TELeduc, do COGEAE, do e-Proinfo, e de tantos outros 

ambientes e plataformas de Educação a Distância a que estamos ou estivemos direta ou 

indiretamente vinculados. Tais pesquisas estão centradas em questões relativas às 

práticas discursivas dos bate-papos educacionais (ARAGÃO, 2008); aos gêneros 

digitais emergentes, a exemplo do chat educacional (ARAGÃO, 2008); à interação 

social em ambientes virtuais de aprendizagem (VETROMILLE-CASTRO, 2007); à 

interação no e-forum (XAVIER; SANTOS, 2005); às formas associativas existentes nas 

salas de bate-papo (FERREIRA FIRMINO, 2005); ao aluno virtual e ao seu estilo de 

aprendizagem (PALLOFF; PRATT, 2004); à natureza hipertextual do gênero chat 

aberto (ARAÚJO e BIASI-RODRIGUES, 2005); aos espaços mentais e ao hipertexto 

(MESTRINELLI, 2005); aos traços do hipertexto (KOMESU, 2005); à relação entre 

oralidade e escrita com a introdução da tecnologia eletrônica (VIEIRA, 2005); ao papel 

da interação como fator essencial para a aprendizagem (PETERS, 2001; SILVA, 2000), 

entre outras problemáticas.  

É nesse contexto de investigações que esta  pesquisa surge, tendo sido 

motivada pela vivência enquanto (1) aluna, (2) tutora e (3) professora, em quatro 

experiências educacionais, distintas, no módulo da Educação a Distância, conforme 

descritas a seguir. 
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Duas dessas experiências aconteceram em um projeto de Formação de 

Professores e Multiplicadores de Ensino-Aprendizagem de Inglês Instrumental para o 

Sistema de Educação Profissional de Nível Técnico
1
, nas plataformas do COGEAE 

(enquanto aluna) e do TELeduc (enquanto professora), no período compreendido entre 

junho de 2003 e fevereiro de 2006. Tal projeto, em âmbito nacional, e centrado na 

formação de professores e de multiplicadores de Inglês Instrumental para o nível técnico 

de ensino público, foi idealizado e coordenado pela professora Dra. Rosinda Guerra 

Ramos
2
, e fomentado pela Organização Vitae

3
. Paralelamente a estas instituições, o 

projeto contou, também, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), do Grupo de Ensino-Aprendizagem de 

Língua Instrumental (GEALIN) e da Coordenadoria Geral de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão (COGEAE). A atuação nesse projeto, primeiramente na 

condição de aluna e, posteriormente, na condição de professora-multiplicadora e 

formadora, levou-me a experimentar as várias ferramentas de trabalho que se 

apresentam tanto ao aluno, quanto ao professor, nas plataformas dos módulos de EaD. 

Algumas dessas ferramentas foram a estrutura do ambiente, a dinâmica do curso, a 

agenda, as atividades, o material de apoio, as leituras, os exercícios, o mural, os fóruns 

educacionais, o correio, os grupos, o perfil, os acessos, o intermap, o suporte e o bate-

papo educacional, também conhecido como chat educacional. Foi através de tais 

momentos que a oportunidade de atuar na mediação e moderação de interações, nas 

diversas ferramentas que compõem as plataformas educacionais a distância, a exemplo 

dos fóruns educacionais e dos bate-papos ou chats educacionais, surgiu. 

A terceira vivência aconteceu de julho a setembro de 2009, na plataforma 

educacional do MOODLE, em uma capacitação técnico-pedagógica para tutores a 

distância, na UFPB virtual, através da Universidade Aberta do Brasil. É a partir de tal 

vivência, e a partir de orientações socializadas, tanto nos momentos presenciais da 

capacitação como nos momentos a distância, que tivemos a oportunidade de vivenciar 

                                                
1 O projeto de Formação de Professores e Multiplicadores de Ensino-Aprendizagem de Inglês 

Instrumental para o Sistema de Educação Profissional de Nível Técnico, da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), foi implementado em parceria com alguns então Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETs)1, entre eles, o Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba 

(CEFET-PB), no período de junho de 2003 a fevereiro de 2006. 

 
2 Docente e pesquisadora da área de English for Especific Purposes (ESP) - Inglês com Propósitos 

Específicos - da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

 
3Órgão responsável por financiar pesquisa nas áreas da educação, das artes, da cultura e da tecnologia. 
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as diferentes formas de mediação e de interação, de maneira mais específica, nos 

diversos tipos de fóruns educacionais, a exemplo do fórum geral, do fórum Pergunta e 

Resposta e tantos outros. É nessa terceira vivência, através do Ambiente de Virtual de 

Aprendizagem do MOODLE, que entramos em contato com uma estrutura pedagógica 

de construção colaborativa de conhecimento.  

Uma quarta etapa, já enquanto tutora a distância de uma disciplina do curso de 

Licenciatura em LETRAS virtual da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), teve 

início em agosto de 2009-2, continuando até o presente momento
4
.  Tal experiência nos 

introduziu à prática e à vivência da tutoria a distância, nos propiciando momentos 

riquíssimos de interação entre os interlocutores professor-aluno, aluno-aluno e aluno-

tutor. Nessa etapa de tutoria tivemos a oportunidade de acompanhar, moderar, 

participar, promover e facilitar os diálogos da “sala de aula virtual” da disciplina, 

mantidos nas diversas ferramentas de comunicação que compõem a plataforma, em 

especial, nas sessões dos fóruns educacionais e, mais especialmente, nos fóruns 

temáticos, nos fóruns de dúvida e no fórum do café, também conhecido como fórum 

social. 

Paralelamente a essas quatro etapas de preparação, a pesquisa foi também 

instigada por um estudo iniciado no mestrado
5
, também pelo Programa de Pós-

Graduação em Linguística (PROLING) da UFPB, no período compreendido entre 

fevereiro de 2006 e março de 2008, no qual investigamos a importância do 

conhecimento de uma das ferramentas presentes nas plataformas de educação a 

distância, o chat educacional, também conhecido por bate-papo educacional. Nessa 

pesquisa focamos atenção na funcionalidade e eficiência dos chats educacionais 

enquanto instrumentos de consolidação dos conhecimentos construídos nas propostas de 

ensino a distância. 

É, pois, vivenciando a prática e a construção colaborativa de conhecimento em 

plataformas de Educação a Distância que a nova preocupação e problemática emergem, 

tendo como foco, nesse momento, as estratégias presentes nas interações entre os atores 

e interlocutores da educação a seguir representados: professores, tutores e alunos nos 

                                                
4 2011-2. 

 
5 Para maiores detalhes consultar a dissertação intitulada O gênero chat educacional em ambientes de 

ensino a distância. Tal dissertação, orientada pela Professora Doutora Maria das Graças Carvalho 

Ribeiro, se apresenta em documento formato PDF , na página do Programa de Pós-Graduação em 

Linguística (PROLING) da Universidade Federal da Paraíba, campus de João Pessoa. 
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fóruns educacionais de uma disciplina do curso de Licenciatura Plena em Letras a 

distância. Tal problemática, nesse sentido, é centrada nos seguintes questionamentos:  

 

 Que estratégias são usadas por tutores, professores e alunos, visando à 

interação nos fóruns educacionais a distância da disciplina Morfologia da 

Língua Portuguesa? 

 

 Tais estratégias contribuem para o processo de interação nesses fóruns, no 

sentido de fomentar e gerar reflexão? 

 

Entendemos que as novas atribuições dos tutores, professores e alunos, 

conduzidas através do uso de estratégias firmadas em uma concepção de linguagem de 

interação, podem promover o crescimento, o amadurecimento e a aprendizagem nas 

salas de aula virtuais, conhecidas como fóruns educacionais a distância.    

Para proceder a pesquisa algumas das sessões de interações virtuais, 

selecionadas em fóruns educacionais na plataforma do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem do MOODLE foram analisadas. Tais interações ocorreram no período 

compreendido entre março e dezembro de 2010 (dois semestres consecutivos em 2 

turmas diferentes
6
), em uma disciplina do terceiro período do Curso de Licenciatura em 

Letras da UFPB Virtual, a disciplina Morfologia da Língua Portuguesa (doravante, 

MLP), conforme posteriormente detalhado na sessão dedicada aos procedimentos 

metodológicos utilizados na análise.
7
Categorizamos, nesse sentido, as estratégias 

identificadas nas interações entre os interlocutores (1) professor-aluno, (2) tutor-aluno e 

(3) aluno-aluno. Nosso objeto de análise foram as estratégias de interação utilizadas no 

(1) Fórum de Dúvidas, no (2) Fórum Temático e no (3) Fórum do Café.
8
 

O objetivo geral da pesquisa foi o de analisar as estratégias de interação 

utilizadas para a construção do diálogo, tendo em vista a concepção de linguagem, 

interação verbal e dialogismo (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/ 2010; BAKHTIN, 

2006). Sobre os objetivos específicos, estes foram:  

 

                                                
6 Os períodos aqui referidos são 2010-1 e 2010-2. 

 
7 Por razões éticas, envolvidas na pesquisa acadêmico- científica, omitimos informações relativas à 

identificação dos tutores, alunos e professor da disciplina. 

 
8 O contexto da pesquisa aqui conduzida é detalhado no capítulo da Metodologia. 
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(1) Identificar e categorizar as estratégias de interação utilizadas pelos 

interlocutores professor-aluno, tutor-aluno e aluno-aluno, em uma disciplina do curso de 

LETRAS a distância.  

(2) Colaborar, a partir de sugestões de ações práticas, para a interação nos 

fóruns educacionais das plataformas de Educação a Distância. 

 

Visando amparar a pesquisa, o presente trabalho foi fundamentado nos 

pressupostos teóricos de Bakhtin/Volochinov (1929/2010), mais especificamente na sua 

visão de linguagem, gêneros, enunciação, dialogismo e interação verbal (BAKHTIN, 

2006). A concepção de linguagem bakhtiniana está situada em oposição ao que dita a 

linguística estruturalista. Bakhtin (1929/2010, p. 121), situa a enunciação como “um 

produto da interação social, quer se trate de um ato de fala determinado pela situação 

imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de 

uma determinada comunidade linguística”. A natureza da enunciação não deve ser 

entendida, assim, enquanto expressão do mundo interior e individual do locutor, mas 

enquanto um produto de interação social. Para Bakhtin/ Volochinov (1929/2010, p. 121) 

o “centro organizacional de toda enunciação, de toda a expressão, não é o interior, mas 

exterior: está situado no meio social que envolve o indivíduo”. 

A partir da perspectiva bakhtiniana, a língua é constituída pela interação 

verbal, que por sua vez é realizada pela enunciação ou enunciações. Nesse contexto esse 

estudioso trata de aspectos conceituais de importância na área da linguagem, como a 

noção de gêneros discursivos (primários e secundários) e de dialogismo. Para ele “(...) 

cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do 

discurso” (BAKHTIN, 2006, p. 261). Bakhtin aponta que em cada época a língua é 

marcada pelo surgimento de novas atividades humanas, de novos gêneros sejam eles 

primários ou secundários. Tais gêneros se originam a partir da ampliação, da 

incorporação e das novas necessidades sócio-históricas que, ou surgem ou se 

transformam, nos diversos ramos e esferas da atividade humana, desenvolvendo-se a 

partir de movimentos dialógicos que constituem o sujeito. 

Os pressupostos teóricos da EaD, bem como o perfil do professor e do aluno 

nos novos ambientes de aprendizagem virtuais,  foram embasados em Belloni (2003) e 

em Palloff & Pratt (2004). A Educação a Distância, nessa perspectiva, foca na 

importância da reflexão e do diálogo: 
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A reflexão (...) é uma característica primordial da aprendizagem 

on-line. Assim, o aluno virtual precisa ser estimulado a refletir por 

meio de questões diretas. Também se deve dar espaço para a reflexão 

sobre os vários aspectos da aprendizagem on-line. Sempre criamos um 

fórum de discussões em nossos cursos, tanto para a reflexão quanto 

para estimular os alunos a enviar seus pensamentos sobre como estão 
indo. As reflexões incluem o que aprenderam sobre o material do 

curso à medida que o utilizavam. Podem também refletir sobre a 

aplicação a suas vidas de algo que aprenderam, ou sobre o significado 
de alguma coisa que leram ou encontraram na internet. Sempre 

estimulamos os alunos a refletirem sobre o curso (...). O fato de 

apenas pedir aos alunos para responderem às questões de discussão e 
às mensagens de seus colegas é o suficiente para dar início ao 

processo de reflexão. Os alunos aprendem que um dos aspectos mais 

belos da aprendizagem on-line é que eles têm tempo para refletir sobre 

o material que estudam e sobre as idéias dos seus colegas antes de 

escreverem suas próprias respostas” (PALLOFF & PRATT, 2004, 

p. 32). 
 

 

A contribuição que trazemos, nesse sentido, é de fundamental importância para 

a melhoria do diálogo que acontece nas salas de aula a distância, ou seja, nos fóruns 

educacionais, espaço interativo onde ocorrem as trocas entre os interlocutores professor-

aluno, aluno-aluno e aluno-tutor. É nesse espaço que podemos “compreender a palavra 

diálogo num sentido amplo, (...) não apenas como a comunicação em voz alta, de 

pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que 

seja”(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/1999, p. 123).  

Para conduzir o trabalho de pesquisa, trilhamos o seguinte percurso: no 

capítulo 1 historiamos sobre a Educação a Distância, focando a atenção em aspectos 

relativos à sua origem e desenvolvimento, não apenas no Brasil, como também em 

diversas partes do mundo. O foco é dado, em um segundo momento, aos passos já 

trilhados na Paraíba e, em especial, em João Pessoa, através da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) e da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Dentro desse contexto, a 

atenção é centrada, especificamente, no curso de LICENCIATURA EM LETRAS 

virtual, hospedado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do MOODLE. Tal 

AVA é ressaltado por possuir uma filosofia pedagógica de construcionismo social a 

partir da construção de discursos colaborativos, para o intercâmbio e para a construção 

de saberes. Somando-se a isso, o foco, no capítulo 1, também é dado ao papel e às novas 

atribuições do professor, do tutor a distância e do aluno diante dessa nova modalidade 

de educação (BELLONI, 2003; PALLOFF & PRATT, 2004). Tal tríade de 
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interlocutores discursivos vai compor, nessa modalidade de educação, o tripé necessário 

para a interação e construção colaborativa de saberes. 

No capítulo 2 tratamos das concepções de linguagem (linguagem enquanto 

expressão do pensamento; linguagem enquanto instrumento de comunicação e 

linguagem enquanto interação), e dos conceitos de interação verbal e de dialogismo 

(BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 1929/2010), vertentes conceituais importantes na 

construção da interação para esse grande estudioso da linguagem. Nessa perspectiva 

teórica, a linguagem é abordada enquanto interação (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 

1929/2010), considerando-se os diferentes significados, nas diferentes situações e 

contextos de produção. Paralelamente a tais pontos, o capítulo 2 foca, também, nas 

estratégias de interação e no conceito de compreensão responsiva ativa (BAKHTIN/ 

VOLOCHINOV,1929/2010), aspecto importante não apenas para a discussão da 

característica dialógica da linguagem, mas também para a discussão da concepção de 

linguagem enquanto interação. É importante ressaltar que tais conceitos são dirigidos, 

quando desta pesquisa, ao ambiente particular da EaD.  

No capítulo 3 centramo-nos no termo “gênero” e em sua utilização e 

compreensão, desde as poéticas de Platão e de Aristóteles (quando o termo tinha o seu 

foco na esfera da arte e da literatura), até os estudos de linguagem conduzidos por 

Bakhtin, (quando o termo “gênero” passa a ser definido na perspectiva da oralidade, da 

escrita, e das práticas sociais de produção textual). Ressaltamos, ainda no capítulo 3, a 

noção de gêneros discursivos enquanto tipos relativamente estáveis de enunciado, e 

ligados às esferas do conteúdo temático, do estilo e da construção composicional 

(BAKHTIN/ VOLOCHINOV 1929/2010). Posteriormente, tratamos dos gêneros 

primários e secundários, e focamos os gêneros digitais, mais especificamente o Fórum 

Educacional, com suas características próprias e peculiares. Concluindo o capítulo 3, 

transcrevemos um excerto extraído de um tópico do Fórum de Dúvidas a fim de situá-lo 

a partir das noções teóricas trabalhadas ao longo do capítulo. 

A base metodológica da investigação é apresentada e discutida no capítulo 4. A 

pesquisa, nesse sentido, é situada enquanto qualitativa e de base netnográfica, uma vez 

que o pesquisador encontra-se inserido no locus do ambiente investigado. Ainda no 

capítulo 4, a disciplina Morfologia da Língua Portuguesa (MLP) é situada tendo em 

vista o seu conteúdo, os seus objetivos, a sua metodologia de trabalho, e a sua interface, 

constituída por textos em PDF e atividades/ questionários. Finalizando o capítulo, o 

enfoque é dado no objeto de estudo da presente pesquisa (nas estratégias de interação 
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categorizadas no Fórum de Dúvidas, no Fórum Temático e no Fórum do Café) e nos 

sujeitos participantes da pesquisa (professor/ tutores a distância e alunos). 

No capítulo 5, a análise do corpus é desenvolvida à luz do amparo teórico de 

Bakhtin/Volochinov (1929/2010), de Bakhtin (2006), de Belloni (2003) e de Palloff & 

Pratt (2004). Esse capítulo de análise é desenvolvido a partir de 3 eixos que, embora 

distintos, complementam-se:  

 

(1) Análise de algumas interações no Fórum Temático da Disciplina, tendo em vista as 

estratégias de interação utilizadas entre os interlocutores professor-aluno, tutor-aluno e 

aluno-aluno;  

(2) análise de algumas interações no Fórum de Dúvidas da disciplina, tendo em vista as 

estratégias de interação utilizadas entre os interlocutores professor-aluno, tutor-aluno e 

aluno-aluno; 

(3) análise de algumas interações no Fórum do Café da disciplina, tendo em vista as 

estratégias de interação  utilizadas entre os interlocutores professor-aluno, tutor-aluno e 

aluno-aluno. 

 

Apresentamos, na última etapa, as considerações finais, com contribuições e 

implicações pedagógicas, não apenas para a ação e intervenção de professores, tutores a 

distância e alunos, nos fóruns das plataformas de EaD, mas também como um ponto de 

partida rumo a novos passos e futuras pesquisas linguísticas na grande área investigativa 

da Educação a Distância. 
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 
 

A Educação a Distância é como uma rede de pesca: vários nós que se unem para 

alcançar um objetivo.  A fragilidade de um dos nós pode comprometer o resultado 
final. 

 

(MOREIRA DE CASTRO NEVES, 2005, p.137). 

 

A Educação a Distância (EaD) funciona como um sistema bimodal de ensino, 

tendo em vista que trabalha tanto com a modalidade semi-presencial, quanto com a 

modalidade virtual de ensino. Nessa perspectiva, podemos dizer que a modalidade EaD 

denominada semi-presencial é aquela cuja realização se efetua a partir de encontros 

presenciais e também a partir de momentos não presenciais, ou seja, com o 

complemento do suporte e do aparato das novas tecnologias da informação. A educação 

concebida por virtual, por sua vez, acontece quando alunos, professores e tutores estão 

separados, espacial e temporalmente, mas estando juntos através das novas tecnologias 

da informação. Partindo desse contraponto e peculiaridades, Moran refere-se à (1) 

educação presencial, (2) educação semi-presencial, e à (3) EaD da seguinte forma: 

 

A presencial é a dos cursos regulares, em qualquer nível, onde 

professores e alunos se encontram sempre num local físico chamado 

de sala de aula. É o ensino convencional. A semi-presencial acontece 
em parte na sala de aula e outra parte a distância, através de 

tecnologias. A Educação a Distância pode ou não ter momentos 

presenciais, mas acontece fundamentalmente com professores e alunos 
separados fisicamente no espaço e no tempo, mas podendo estar 

juntos através de tecnologias de comunicação (MORAN, 2002, 

p.122). 

  

Paralelamente às diferenças acima apontadas, ressaltamos que, diferentemente 

da educação clássica a que somos tradicionalmente afiliados, e que centra a atenção em 

aspectos como faixas etárias e qualificações homogêneas e uniformes, a EaD possui um 

foco diferente, conforme podemos visualizar na figura 1: 
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Figura 1 – Focos de atenção da Educação a Distância9 

 

 

A Educação a Distância tem a possibilidade de trabalhar com faixas etárias 

heterogêneas e, igualmente, com qualificações diferenciadas. Nesse contexto de 

mudanças, a EaD se mostra como uma modalidade de ensino que cresce em importância 

e dimensão territorial, não apenas para atender a necessidades específicas, mas, 

também, para atender à grande demanda do ensino pós-médio, de ensino superior, e 

também de formação contínua. Sobre isso Belloni pontua que:  

 

A EaD tende doravante a se tornar cada vez mais um elemento regular 

dos sistemas educativos, necessários não apenas para atender às 
demandas e/ou grupos específicos, mas assumindo funções de 

crescente importância, especialmente no ensino pós-secundário, ou 

seja, na educação da população adulta, o que inclui o ensino superior 
regular e toda a grande e variada demanda de formação contínua 

gerada pela obsolescência acelerada da tecnologia e do conhecimento 

(BELLONI, 2003, p 4-5). 

. 

 

 

 

                                                
9 Figura elaborada pela pesquisadora a partir da leitura de Belloni (2003). 
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Outros aspectos que a diferenciam da educação clássica tradicional se referem 

ao fato de que a educação a distância:  

 

(1) Possui ambientes de aprendizagem diferenciados, conhecidos como 

plataformas educacionais a distância, a exemplo do Ambiente Virtual (AVA) do 

MOODLE, do TELeduc, ROODA e E-PROINFO, entre tantos outros, com ferramentas 

e instrumentos particulares, os quais exigem do usuário, seja ele um professor, um tutor 

presencial ou a distância, ou o próprio aluno, um conhecimento e letramento do meio 

digital para a sua utilização eficaz e funcional. 

 

(2) Trabalha com um tempo flexível para a realização de cada etapa/módulo, 

tendo em vista as necessidades e os limites individuais e específicos do aluno/ grupo de 

alunos. 

 

(3) Tem alunos trabalhadores (em serviço) em seu público-alvo, o que é um 

diferencial representativo ao considerarmos a realidade do ensino tradicional a que 

somos filiados, onde o aluno, em sua maioria, tem dedicação quase que única à 

atividade e à exigência da academia. 

 

(4) Não considera a educação como uma atividade primária, única e principal, 

tendo em vista que, como foi ressaltado em item anterior, o aluno pode não ocupar e/ou 

dedicar o seu tempo integral ao estudo, mas, do contrário, pode ocupar e dedicar seu 

tempo, também, ao seu trabalho e/ou atividade profissional, como vemos nas diversas 

salas de aula virtuais. 

 

(5) Amplia a função e atribuições do professor, tendo em vista a amplitude de 

ferramentas, instrumentos, possibilidades e atividades existentes nas mais diversas 

plataformas virtuais de educação. O professor, nesse sentido, não tem sua função 

extinta, mas tem suas atribuições ampliadas e reestruturadas. 

 

 

Alguns dos aspectos caracterizadores dessa modalidade de educação e 

comentados acima (BELLONI, 2003), estão demonstrados na figura, a seguir: 
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Figura 2 – Caracterizadores da EaD 

 

Tais características, diferenciadoras da educação clássica tradicional, podem se 

constituir para a educação a distância, entretanto, como dificuldades para a 

implementação de novos modos de aprender e de ensinar, afinal são novas funções, 

diferentes atribuições, novas estratégias de interação, público-alvo específico e 

diferenciado, necessidades particulares, ambientes e ferramentas de comunicação 

desafiadoras, enfim, todo um contexto de situação específico, não apenas para o corpo 

de professores, mas também para o corpo de alunos e para os novos atores que surgem, 

a exemplo do tutor presencial e do tutor a distância, elementos de grande importância no 

acompanhamento e na mediação das práticas pedagógicas dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem.  

Sobre essas dificuldades Belloni nos chama à atenção para a necessidade de 

que, diante de tal contexto de transformações e de novos modos de ensinar e de 

aprender, o professor, tutor e formador nos módulos de EaD tenham acesso a uma 

preparação adequada e continuada: 

 

Tais dificuldades nos remetem novamente à questão da inovação 

em educação e da necessária redefinição da formação de 

professores na perspectiva de uma formação profissional mais 
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adequada às mudanças globais da sociedade contemporânea 

(BELLONI, 2003, p. 85) 

 

Ampliamos, nesse sentido, o pensamento de Belloni (2003) e ressaltamos, 

também, essa necessidade de uma preparação adequada e continuada para o aluno e para 

o tutor (seja ele presencial ou a distância), que se encontram diante de um desafio duplo:  

 

1) O de lidar com o conteúdo a ser abordado na disciplina .  

 

2) O de lidar com a plataforma de EaD e, por conseguinte, com as múltiplas ferramentas 

nela existentes, o que se configura como um universo diferente e novo na sua concepção 

restrita e tradicional de ensino-aprendizagem.  

 

Tal desafio é retratado na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Desafios do tutor e do aluno nas plataformas de EaD 

 

 

Diante dos desafios que se impõem naturalmente aos atores da Educação a 

Distância, percebemos que ambos, tutores e alunos, merecem uma atenção particular 

para que os obstáculos possam ser vencidos. No item 1.1 tratamos de alguns pontos 

relativos à origem, ao desenvolvimento da Educação a Distância, e às novas atribuições 

de professores, alunos e tutores nos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. 
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1.1 As Origens e o Desenvolvimento da EaD 

 

 

O evento da EaD não é algo novo ou inédito. As experiências educativas a 

distância começaram a ser introduzidas no mundo, embora de forma incipiente, no final 

do século XVIII e inicio do século XIX, através da educação por correspondência 

(HORTON, 2000, p.3):“A educação a distância tem suas origens na educação por 

correspondência desenvolvida nos Estados Unidos, França, Alemanha e no Reino 

Unido, em meados de 1800”
1011

.A EaD, dentro desse contexto, surge também a partir do 

desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de comunicação, o que culminou 

na possibilidade das novas experiências de ensino por correspondência que então 

surgiam, tanto na Europa, como nos Estados Unidos. Tais experiências, entretanto, 

somente se tornaram mais conhecidas a partir da metade do século XIX, em face de 

demandas da então nascente e crescente industrialização. 

Dentre as razões que propiciaram o surgimento da EaD, podemos mencionar a 

necessidade marcante, na época, de um preparo e de um desenvolvimento, tanto cultural 

como profissional para pessoas que, por razões inúmeras e particulares, não tinham 

acesso às instituições educacionais de ensino presencial e formal. Um fator que também 

contribuiu, de forma marcante, para o seu desenvolvimento, foi o avanço das novas 

tecnologias no mundo globalizado, nos colocando em contato com a chamada cultura 

eletrônica. 

No Brasil, a EaD foi inicialmente denominada pelo termo “teleducação” e teve 

o início de sua trajetória marcado pela fundação da RÁDIO SOCIEDADE DO RIO DE 

JANEIRO, em 1923. É, entretanto a partir do funcionamento da Comissão para Estudos 

e Planejamento da Radiofusão Educativa, que culminou com a criação do PROGRAMA 

NACIONAL DE TELEDUCAÇÃO – PRONTEL, que ela se expressa de maneira mais 

significativa (PRETTI, 1996).  

                                                
10

As traduções das citações em Língua Inglesa, referidas neste trabalho de pesquisa, são nossas. Optamos 

por deixar, no corpo do trabalho, a tradução em língua portuguesa; nas notas de rodapé, entretanto, 

deixamos registrados os originais em Inglês.  

 
11Distance learning has its roots in the correspondence education that developed in the United States, 

France, Germany, and the United Kingdom during the mid 1800s.  
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Com isso, o governo federal cria a Fundação Centro Brasileiro de Televisão 

Educativa, posteriormente denominada FUNTEVE e que veio a fortalecer o Sistema 

Nacional de Radiofusão Educativa (SINREAD), colocando no ar uma diversidade de 

programas educativos em parceria com rádios e canais de TV. 

Pretti (1996, p.19) aponta que, nesse período, a “EaD começa a ser posta como 

uma alternativa já possível e viável para solucionar a falta de instrução e educação da 

maioria da população adulta e trabalhadora” e complementa sua trajetória de crescente 

expansão no Brasil com outros projetos trilhados por instituições particulares e 

governos estaduais, a exemplo de: (1) Movimento de Educação de Base (MEB), em 

1956, (2) o Centro Educativo do Maranhão, em 1967, (3) a TV Escola, desenvolvida 

pela TVE do Ceará, em 1967, (4) o Instituto de Radiofusão do estado da Bahia, em 

1969, (5) a Fundação Brasileira de Educação, (6) a Fundação Padre Anchieta, em 1967, 

(7) a Fundação Roberto Marinho, em 1978, entre outros. Pretti (1996) também ressalta 

que durante o período da ditadura militar o Governo Federal implementou alguns 

programas de caráter emergencial, a exemplo do Projeto MINERVA, curso João da 

Silva, Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), Programa LOGOS, 

POSGRAD (Pós-graduação tutorial a distância), entre outros. 

A expansão e o desenvolvimento dessa modalidade de ensino se deu no século 

XX, sobretudo em se tratando de estudos em nível de educação superior. Podemos 

dizer, hoje, que esta nova forma de ensinar e de aprender tem assumido um status de 

importância real na história da educação, colocando-a no centro das atenções de um 

número cada vez maior de países, de continentes e de instituições de ensino, como 

ressalta Belloni (2003): 

 

A educação aberta e a distância aparece cada vez mais, no contexto 

das sociedades contemporâneas, como uma modalidade de educação, 
extremamente adequada e desejável para atender às novas demandas 

educacionais decorrentes das mudanças na nova ordem econômica 

mundial (BELLONI, 2003, p. 3). 

 

Somando-se à atenção de países, continentes e instituições, a EaD tem sido 

também, o centro das atenções, tanto de estudiosos, pesquisadores, linguistas e 

professores, como de leigos e de simples curiosos pela nova área de estudo que se 

encontra em crescente expansão e desenvolvimento.  

Tendo em vista essa fase de expansão e de desenvolvimento da EaD, Pretti 

aponta (tendo como foco a Europa) que:  
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Na Europa, são oferecidos mais de 700 programas de diferentes 

níveis, nos mais variados campos do saber. Segundo o conselho 

internacional de Ensino a Distância/ CIED, em 1988, mais de 10 

milhões de estudantes acompanhavam seus cursos a distância (apud 
Kaye, 1988, p.57) e, em nível superior e de pós-graduação, essa 

formação é reconhecida legal e socialmente (IBANEZ, 1989). A 

Universidad Nacional de Educación a Distancia/ UNED, na Espanha, 
oferece 200 cursos, em nível superior, a mais de 140.000 estudantes 

matriculados em 1995. A universidade de Hagen (Alemanha) e a 

Open University são reconhecidas internacionalmente e caracterizadas 
pela excelência de seus cursos. Nos países socialistas do leste Europeu 

desenvolveu-se uma política coerente para assegurar a formação dos 

trabalhadores. Somente na Rússia, 2.500,000 estudantes (mais da 

metade dos inscritos nas universidades) estudavam a distância antes 

da ruptura do bloco socialista (PRETTI, 1996, p. 19) 

 

 

Na China, por sua vez, a televisão cultural universitária oferece uma 

diversidade de cursos a distância. Na África eles também existem, embora sejam ainda 

incipientes. A Austrália se posiciona como o país que mais desenvolve programas a 

distância integrados às universidades presenciais. Na América Latina vários países já se 

propõem a novas experiências nesse módulo de educação (PRETTI,1996). 

Com o avanço das novas tecnologias, e com a possibilidade de utilização de 

ambientes diferenciados, várias são as possibilidades de ação docente e discente. Os 

meios e recursos inicialmente utilizados, como a correspondência e, posteriormente, o 

rádio foram superados pelas novas tecnologias da informação que combinam, hoje, 

recursos dos mais diversos, tais quais textos, sons, imagens, mecanismos de geração de 

caminhos alternativos de aprendizagem
12

 e instrumentos para fixação de aprendizagem 

com feedback imediato do professor, entre outros. 

As pesquisas que envolvem essa área mostram, atualmente, que o ensino não 

presencial tem mobilizado e chamado a atenção dos meios pedagógicos de quase todo o 

mundo, tanto em nações industrializadas como em países em desenvolvimento. Novos e 

mais complexos cursos são desenvolvidos
13

, não somente no âmbito dos sistemas de 

ensino formal como também nas áreas de treinamento profissional, o que acarreta na 

                                                
12

Hipertextos e diferentes linguagens. 

 
13 Exemplos de instituições que trabalham com a modalidade de EaD, e de forma exclusivamente virtual, 

são a Open University da Inglaterra e a universidade Nacional a Distância da Espanha. No caso do Brasil, 

o modelo atual é predominantemente semi-presencial. 
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necessidade de estudiosos, pesquisadores e professores estarem em sintonia com as 

pesquisas relativas a essa nova modalidade de ensino: a educação a distância. 

No Brasil, devido à grande demanda social por formação, torna-se 

imprescindível melhorar o nível de formação dos jovens. Paralelamente a isso, é 

necessário qualificar a mão-de-obra já existente. Diante disso, o século XX encontrou 

na EaD uma resposta às necessidades da formação dos adultos:  

 

O século XX encontrou na Educação a Distância/EaD uma alternativa, 

uma opção às exigências sociais e pedagógicas, contando com o apoio 
dos avanços das novas tecnologias da informação e da comunicação. 

A EaD passou a ocupar uma posição instrumental estratégica para 

satisfazer as amplas e diversificadas necessidades de qualificação das 
pessoas adultas (PRETTI, 1996, p.18). 

 

 

É importante lembrar, aqui, que a EaD foi utilizada, inicialmente, como um 

recurso e meio para a superação de deficiências e de limitações educacionais, para a 

qualificação profissional e para o aperfeiçoamento ou atualização de conhecimentos. 

 Hoje, entretanto, e cada vez mais, ela é também usada em programas que 

complementam outras formas tradicionais, de interação face a face, e é vista, por 

muitos, como uma modalidade de ensino alternativo e ao mesmo tempo complementar, 

que pode dar suporte ao sistema regular de ensino presencial
14

:  

 

(..) já não se pode considerar a Educação a Distância (EaD) apenas 

como um meio de superar problemas emergenciais (como parece ser o 
caso da LDB brasileira), ou de consertar alguns fracassos dos sistemas 

educacionais em dado momento de sua história (como foi o caso de 

muitas experiências em países grandes e pobres, inclusive o Brasil nos 

anos 70). A EaD tende doravante a se tornar cada vez mais um 
elemento regular dos sistemas educativos, necessário não apenas para 

atender a demandas e/ou grupos específicos, mas assumindo funções 

de crescente importância, especialmente no ensino pós-secundário, ou 
seja, na educação da população adulta, o que inclui o ensino superior 

regular e toda a grande e variada demanda de formação contínua 

(BELLONI, 2003, p. 4-5). 
 

 

 

                                                
14 Hoje, em muitos Institutos de Educação (IFs) e Universidades Federais (UFs), a carga horária 

presencial do curso é complementada com módulos a distância. Um exemplo disso é o IFPB, cuja 

iniciativa foi conduzida nos cursos de Redes de Computadores, Gestão Ambiental, Engenharia Elétrica, 

Sistemas para Internet e GEOPROCESSAMENTO. 
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Verificamos, a partir das diversas tendências apontadas, a grande expansão da 

EaD nos diversos países e, de maneira mais detalhada, no Brasil. A seguir, tratamos da 

modalidade de Educação a Distância na Paraíba, e oferecemos um breve panorama de 

algumas iniciativas na Educação Superior, tanto no âmbito privado como no setor 

público desse Estado. 

 

1.2 A Educação a Distância na Paraíba 

 

Na Paraíba várias são as iniciativas no sentido de se ampliar cada vez mais a 

atuação dos profissionais na modalidade de Educação a Distância, tanto no que se 

relaciona às instituições de ensino privado, como no que refere às instituições de ensino 

público. 

Um exemplo dessas ações em meio digital, em se tratando de uma instituição 

de ensino superior de natureza privada, é o Projeto de Educação a Distância, o 

UNIPETECH,
15

 implantado no UNIPÊ, no segundo semestre de 2007. Com esse 

projeto, alunos do UNIPÊ podem cursar partes das disciplinas em casa, a partir do 

ensino semipresencial. O primeiro curso que ofertou disciplinas a distância nessa 

instituição privada de ensino superior, dentro dessa modalidade de ensino 

semipresencial, foi o curso de Administração, em 2008. Paralelamente a isso, um Polo 

Avançado de Tecnologia da Informação também implantado na mesma instituição, vem 

abrindo novos horizontes e possibilidades para futuras iniciativas no ensino a 

distância.
16

 

No que diz respeito às instituições públicas, temos muitas iniciativas. Focamos, 

entretanto, em duas instituições: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Paraíba (IFPB), através do IFPB VIRTUAL
17

; e a Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), através da UFPB VIRTUAL. 
18

Visando oferecer um panorama geral em 

relação ao IFPB, em termos de iniciativas na Educação a Distância, citamos: 

                                                
15

O projeto UNIPETECH foi financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e garantiu um 

maior acesso dos jovens à Educação Superior privada. 

 
16 Para maiores informações, consultar http://www.unipe.br/ver.php?id=101( Acesso em 18/10/2010). 

 
17O IFPB Virtual é um ambiente Integrado de Educação a distância do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

 
18 Esta segunda instituição, é importante ressaltar, foi foco da presente pesquisa, tendo sido contemplada, 

com mais detalhes no item 1.2.1, que foca o curso de Licenciatura Plena em Letras, módulo a distância. 

http://www.unipe.br/ver.php?id=101
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 A criação do Núcleo de Aprendizagem Virtual – NAV (2007), amparado 

pela política do Ministério da Educação e Cultura (MEC) no que se 

refere à implementação de cursos técnicos, no módulo de EaD.
19

 

 

 O engajamento do Instituto (2003-2006) no Projeto de Formação de 

Professores e Multiplicadores de Ensino-Aprendizagem de Inglês 

Instrumental para o Sistema de Educação Profissional de Nível 

Técnico, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 

sendo um passo inicial para a preparação de profissionais quando da 

condução de cursos na modalidade de ensino a distância, e, finalmente, 

para a implementação de cursos técnicos e/ou superiores dentro dessa 

modalidade de ensino semipresencial e não presencial.  

 

Atualmente, empenhado no propósito de continuar participando de projetos que 

envolvem a educação continuada e a educação a distância – em conformidade com as 

ações referentes às políticas de ensino adotadas no atual PDI
20

 –, o IFPB submeteu-se 

ao Edital nº 15/2010 da CAPES/DED. Trata-se de um projeto que promove o uso das 

Tecnologias de Comunicação e Informação nos cursos de graduação, envolvendo uma 

equipe multidisciplinar, formada por áreas diversas. Assim, resultantes desse 

envolvimento institucional, o IFPB tem quatro projetos em andamento:  

 TICs na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

 TICs na área de Gestão e Negócios. 

 Construção de materiais de aprendizagem e integração com o MOODLE. 

 Aplicação de objetos de aprendizagem no ensino de desenvolvimento de 

software, utilizando o ambiente "Textando".  

Tais propostas atendem a todos os cursos do ensino superior do campus de 

João Pessoa, o que representa um envolvimento de várias Unidades de Ensino, 

incluindo alunos e professores. Em fase de desenvolvimento, o projeto TICs na área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, por exemplo, já cumpriu a etapa da produção 

de material didático. A fase seguinte, que se aplica a ajustes para efetiva implantação do 

                                                                                                                                          
 
19 Para maiores detalhes sobre o NAV, consultar a página do CEFET-PB: http://www.cefetpb.edu.br/ 

 
20 Plano de Desenvolvimento Institucional 

http://www.cefetpb.edu.br/
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projeto e avaliação através da aplicação de situação piloto, será efetivada no semestre 

2011.2. Dessa forma, realizadas as etapas exigidas pela Capes, a Instituição espera 

cumprir com o seu objetivo nessa atividade, o de contribuir para inovação das 

concepções e metodologias de ensino nos cursos de graduação do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Paralelamente, a instituição
21

 está para 

ofertar, em 2012-2, o curso de LETRAS a Distância, com habilitação em Língua 

Portuguesa, o que será um passo a mais na educação na Paraíba. A seguir, apresentamos 

a homepage do IFPB virtual: 

 

 

Figura 4 – Página do IFPB VIRTUAL 

 

Ainda em relação às instituições públicas, temos o destaque da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB
22

) que, através da Universidade Aberta do Brasil (UAB
23

)
24

, 

implantou, em 2008, a UFPB virtual, com a utilização da plataforma educacional do 

MOODLE. A seguir, apresentamos a página da UFPB Virtual, que dá acesso ao ensino 

presencial e ao ensino semipresencial: 

                                                
21http://virtual.ifpb.edu.br/moodle/ 

 
22www.virtual.ufpb.br 

 
23 Criada em 2005, e mantida pela CAPES/ MEC. www.uab.mec.gov.br 

 
24 É importante apontar que a Open University foi tomada como exemplo e referência, tendo sido 

adaptada à realidade Brasileira com a denominação Universidade Aberta do Brasil. 

http://www.virtual.ufpb.br/
http://www.uab.mec.gov.br/
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Figura 5 – Página da UFPB VIRTUAL 

 

 

Entre os cursos superiores oferecidos pela UFPB VIRTUAL, destacam-se os 

cursos de Licenciatura em Ciências Agrárias, Licenciatura em Ciências Biológicas, 

Licenciatura em Ciências Naturais, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em 

Letras (com habilitação em língua portuguesa), Licenciatura em Libras e Licenciatura 

em Pedagogia (com habilitação em educação Infantil). A seguir, o curso de Licenciatura 

Plena em LETRAS da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), oferecido através da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) é detalhado. 

 

1.3 O Curso de Letras a distância na Universidade Federal da Paraíba 

 

O curso de LICENCIATURA PLENA EM LETRAS de UFPB, com habilitação 

em Língua Portuguesa tem como objetivo a formação de professores para o trabalho e 

para a atuação profissional no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, levando-o a 

refletir sobre a importância do domínio da linguagem em suas mais diversas formas de 

manifestação. É importante ressaltar que esse curso, assim como os demais da UFPB 

VIRTUAL, está presente em vários polos de apoio presencial: 
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Quadro 1 – Polos da UFPB VIRTUAL em 2010-2 

 

       Em relação à estrutura física e organizacional dos polos, cada um dispõe de uma 

sala destinada à coordenação, uma sala para reunião de tutores presenciais, uma 

biblioteca, uma sala destinada à realização de vídeo-conferência, um laboratório de 

informática para acolhimento de alunos, e salas de aula para atendimento individual e 

em grupo. As salas são utilizadas por tutores presenciais em atendimento a alunos e, 

também, por tutores a distância e professores quando da apresentação da disciplina e da 

apresentação de seminários e de minicursos, ao longo de cada período do curso. O polo 

funciona, dessa forma, como uma representação física e presencial da instituição de 

ensino superior do aluno virtual (no caso, a UFPB). Tal representação, entretanto, é 

Araruna- Paraíba 

Cabaceiras – Paraíba 

Camaçari – Bahia 

Campina Grande – Paraíba 

Conde - Paraíba 

Coremas - Paraíba 

Cuité de Mamanguape – Paraíba 

Duas Estradas - Paraíba 

Esplanada - Bahia 

Ipojuca – Pernambuco 

Itabaiana - Paraíba 

Itapicuru - Bahia 

Itaporanga - Bahia 

Jacaraci - Bahia 

João Pessoa - Paraíba 

Limoeiro - Pernambuco 

Livramento - Paraíba 

Lucena - Paraíba 

Mari - Paraíba 

Mundo Novo -Bahia 

Paratinga -Bahia 

Pitimbu - Paraíba 

Pombal - Paraíba 

São Bento -Paraíba 

Taperoá - Paraíba 

Ubajara - Ceará 
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situada na própria cidade do estudante, ou em uma cidade próxima a ela, conforme 

parcerias mantidas com as prefeituras municipais. O curso de Licenciatura Plena em 

Letras da UFPB virtual é, assim, ministrado nos vários polos presenciais conforme 

elencados no  quadro 1. Apresentamos, na figura 6, a sua homepage e, também, os seus 

respectivos objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Curso de Licenciatura Plena em Letras a Distância – UFPB 

  

 

 O curso de LETRAS, com habilitação em Língua Portuguesa, teve sua 

autorização para funcionamento no módulo presencial publicada no Diário Oficial da 

União (DO) de 29 de maio de 1952. O seu reconhecimento consta no Decreto nº 38.146, 

em 25 de outubro de 1955, publicado no D.O. de 07/11/1955. No que se relaciona ao  

modelo a distância, esse começou a funcionar no início de 2008, com os componentes 

curriculares divididos em:  

 

(1) Componentes curriculares de fundamentação teórica em língua vernácula e 

literatura;  
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(2) componentes curriculares específicos de língua vernácula e literatura; 

(3) componentes básicos de formação profissional, entendidos como Prática 

Curricular e Estágio Supervisionado de Ensino; 

(4) componentes complementares, divididos em (a) optativos (eixos de 

aprofundamento nas áreas de Língua, Linguística, Estudos Clássicos e 

Literatura); (b) flexíveis (participação em eventos
25

 e em projetos de ensino, 

pesquisa e extensão); e (c) monografia.
2627

 

 

             Na estrutura do curso, os seguintes elementos merecem destaque: o aluno; os 

professores autores (responsáveis pela produção de material didático, pelos conteúdos 

da disciplina e pelo acompanhamento de seus tutores); a Coordenação Institucional de 

Educação a Distância, responsável pela equipe de profissionais que transpõe os 

materiais didáticos para a linguagem particular da EaD; os professores validadores 

(responsáveis pela avaliação do material didático transposto para a linguagem EaD); os 

tutores a distância e os tutores presenciais (professores formados pela UFPB com a 

função de acompanhar os alunos das várias disciplinas); o material didático; a 

coordenação acadêmica do curso ( responsável pelas questões acadêmicas tais como o 

projeto pedagógico, a oferta das disciplinas e elaboração e avaliação do material 

didático, e o processo de aprendizado dos alunos; os Polos Municipais de Apoio 

Presencial, responsáveis pelo atendimento e o acompanhamento (presencial e a 

distância) do aluno.  

 

                  Na figura a seguir tais elementos são representados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Congressos, simpósios, seminários, colóquios. 
26 Para maiores informações, consultar o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso. 
27 Trabalho acadêmico, de defesa obrigatória, conforme reza a Res. 34/2004 do CONSEPE 
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Figura 7 – Elementos constituintes da estrutura organizacional de um curso a distância 
28

 

 

 

Na sessão seguinte serão abordadas algumas questões de ordem pedagógica do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem do MOODLE, plataforma educacional responsável 

pelos cursos a distância na Universidade Federal da Paraíba. 

 

 

1.3.1 A Pedagogia do Ambiente Virtual de Aprendizagem do MOODLE
29

 

 

 O Ambiente Virtual de Aprendizagem do MOODLE
30

 foi Criado e desenvolvido 

por Martin Dougiamas
31

, em 1999, na Universidade de Tecnologia de Curtin
32

, sendo 

                                                
28 Figura produzida pela pesquisadora a partir do Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura 

Plena em Letras Virtual da Universidade Federal da Paraíba. 

 
29http://www.moodle.org 

 
30Moodle (Modular ObjectOriented Distance Learning Environment) é um sistema para gerenciamento 

de cursos (SGC), desenvolvido sobre metodologia pedagógica para auxiliar na promoção de 
ensino/aprendizagem virtual ou semi-presencial. Tal sistema foi criado pelo educador e cientista 

computacional Martin Dougiamas. Voltado para programadores e acadêmicos da educação, constitui-se 

em um sistema de administração de atividades educacionais destinado à criação de comunidades on-line, 

em ambientes virtuais voltados para a aprendizagem colaborativa. Permite, de maneira simplificada, a um 

participante ou a um tutor integrar-se, estudando ou lecionando, em um curso on-line à sua escolha. 

Baseando-se na pedagogia sócio-construtivista (http://www.tarrafa.org/wiki/Conhecendo_o_Moodle). 

 
31 Martin Dougiamas tem formação nas áreas da Educação e da Informática. 

 

ALUNOS, 

PROFESSORES E 

TUTORES 
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http://www.moodle.org/
http://www.tarrafa.org/wiki/Conhecendo_o_Moodle
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um ambiente de fonte aberta
33

, o que significa que muitas pessoas podem ser 

responsáveis, colaboradoras e parceiras, direta ou indiretamente, pelo desenvolvimento 

de novos módulos, submetendo-os à apreciação e à análise daqueles que desenvolvem a 

comunidade de aprendizagem. Pode-se dizer, assim, que sua interface é amigável: A 

comunidade de educadores, pesquisadores, alunos, técnicos, designers e muitos outros 

participantes, nesse sentido, é livre para interagir e modificar o ambiente, a partir de 

diferentes olhares, percepções, leituras, experiências de mundo, vivências e filosofias ou 

propósitos pedagógicos. 

O ambiente de aprendizagem, nesse sentido, é baseado em uma filosofia 

educacional e em uma estrutura pedagógica de construcionismo social, elegendo o 

discurso colaborativo como um meio de intercambiar e de construir/ reconstruir 

diferentes saberes. É importante ressaltar que esse ambiente é inovador, uma vez que os 

ambientes anteriormente desenvolvidos tinham seu foco restrito nas ferramentas 

computacionais. O MOODLE, diferentemente dos demais ambientes virtuais de 

educação, tem seu foco centrado em questões reais de ensino e aprendizagem, como 

destaca Pulino (2009): 

 

 

(...) O ambiente do MOODLE coloca as ferramentas em uma interface 
que faz da aprendizagem a tarefa central. A filosofia de projeto do 

MOODLE torna-o um pacote amigável para professores, e representa 

a primeira geração de ferramentas educacionais realmente úteis” 
(PULINO, 2009, p. 5/ Grifo nosso). 

 

 

Esse modelo se constitui como sendo um diferencial de construção social, e sua 

filosofia educacional e pedagógica é amparada no pressuposto de que as pessoas 

aprendem melhor quando fazem parte de um processo social de construção colaborativa 

e conjunta do conhecimento, ou seja, quando constroem alguma coisa para os outros 

através do processo de negociação de significados. O ambiente do MOODLE, nesse 

sentido, pretende colaborar, a partir de suas ferramentas e recursos, com um trabalho 

centrado nas discussões, nas trocas, nas interações, na construção conjunta e no 

                                                                                                                                          
32CurtinUniversity of Technology 

 
33 Diferentemente de softwares comerciais, o Open Source Software (OSS) – Software de fonte aberta 

permite que qualquer usuário utilize o software e modifique-o. 
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compartilhamento de experiências, oferecendo ao seu usuário os seguintes requisitos 

básicos para uma plataforma educacional:  

 

(1) O fato de ser um ambiente de fonte aberta
34

, onde cada um pode contribuir para o 

seu desenvolvimento, a partir da definição de propósitos. 

 

(2) O fato de que sua base educativa e filosófica é centrada na construção social e no 

discurso colaborativo e participativo. 

 

(3) O fato de que muitas ferramentas que se baseiam na filosofia do construcionismo 

social podem ser integradas, a partir da necessidade de cada grupo de usuário, a 

exemplo dos fóruns, que são configuráveis; dos questionários, que apresentam várias 

possibilidades de respostas; dos bate-papos educacionais; da edição de wiki, entre 

outros. 

 

 Tais características fazem desse ambiente virtual de aprendizagem um espaço 

diferenciado, com metas de aprendizagem bem definidas a serem alcançadas pelos 

participantes
35

, e com feedback ao aluno, a partir da participação, da interação e do 

diálogo, para que o aluno tenha um parâmetro de como avaliar seus esforços e 

aprendizagem a partir do repensar sobre a sua prática. Em relação à interface do AVA 

do MOODLE, bem como às ferramentas educacionais que dão suporte ao seu propósito 

educativo, as disciplinas nele disponibilizadas são construídas a partir de uma 

organização estrutural de três colunas. As colunas laterais (da direita e da esquerda) são 

compostas pelos blocos de informação geral do curso e/ou da disciplina, como 

elencados a seguir: 

 Participantes 

 Pesquisar em Fóruns 

 Administração 

 Meus cursos 

 Agenda do curso 

                                                
34Open Source Software – OSS 

 
35 Seus participantes/ usuários podem atender a uma das seguintes categorias: visitante, aluno, tutor 

presencial e tutor presencial, além dos coordenadores que fazem parte da equipe administrativa. 
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 Últimas notícias 

 Próximos eventos 

 Atividade recente 

 

  A coluna central, por sua vez, concentra os conteúdos trabalhados ao longo 

da disciplina através de: 

 

 Textos solicitados para leitura e interações nos fóruns educacionais. 

 Fóruns da disciplina (que se configuram como o espaço para a 

interação e como a sala de aula). 

 Atividades (que podem ser de texto online, envio de arquivo único, 

atividades off-line, questionário, wikis, glossários, entre outras). 

 

Somando-se a isso, a disciplina em MOODLE também é constituída de 

recursos diversos, a exemplo da página web, link a um arquivo ou site, livro e  

página de texto simples, entre outros. Esses recursos são acrescentados a cada 

disciplina tendo em vista as necessidades individuais e o planejamento e 

propósitos educacionais. A seguir, aspectos referentes ao papel do professor no 

contexto da Educação a Distância são tratados. 

 

 

1.4 Os Professores no Contexto da Educação a Distância 

 

 

No âmbito da EaD, Belloni (2003) ressalta que várias são as funções do 

docente, sendo importante apontar que nem todas as atribuições ocorrem 

simultaneamente e/ou em todas as experiências educativas. A lista proposta, e por ela 

apresentada, tendo em vista tais funções e atribuições, não pretende ser exaustiva, 

definitiva e/ou única. Seu objetivo, assim, é o de mostrar como se dá o desdobramento e 

como se apresentam as múltiplas facetas da função do professor no módulo de Ensino a 

Distância. O professor, dentro da perspectiva da EaD, e conforme sua categorização, 

passa a atuar como: 
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(1) professor formador; 

 

(2) professor realizador de cursos e de materiais; 

 

(3) professor pesquisador; 

 

(4) professor tutor; 

 

(5) tecnólogo educacional; 

 

(6) professor recurso; 

 

(7) monitor.  

 

A partir de cada uma dessas funções, novas atribuições surgem e/ ou 

transformam-se, conforme detalhado e comentado por Belloni (2003), no quadro 2:
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36A tabela foi elaborada pela pesquisadora e tem por base os estudos de Belloni (2003). Belloni é 

professora do Departamento de Metodologia de Ensino e do Programa de Pós-Graduação do Centro de 

Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
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FUNÇÕES DO PROFESSOR NA 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR NA EaD, 

TENDO EM VISTA SUAS FUNÇÕES 

PROFESSOR FORMADOR 

Responsável pela orientação no que se 
relaciona ao estudo e aprendizagem. A função 

do professor formador pode ser 

correlacionada a sua função pedagógica nas 

salas de aula do ensino presencial. 

PROFESSOR REALIZADOR DE CURSOS 

E DE MATERIAIS 

Responsável pela preparação de planos, 

currículos e programas. Tal função se 

relaciona à função didática de elaborador de 
cursos e de materiais, se consideramos, 

novamente, o ensino presencial. 

PROFESSOR PESQUISADOR 

Responsável por sua constante atualização 

através de pesquisas, atualização na disciplina 
que leciona, conhecimento das novas teorias e 

metodologias de ensino, entre outros. 

PROFESSOR TUTOR 

Responsável por orientar os seus alunos em 

seus estudos, esclarecer dúvidas relativas ao 
conteúdo da disciplina e participar das 

atividades de avaliação. 

TECNÓLOGO EDUCACIONAL 

Também denominado “designer” ou pedagogo 
especialista em novas tecnologias, tal função 

se insere, entre as demais, como sendo nova, o 

que justifica sua dificuldade terminológica. O 

profissional da EaD, tendo em vista tal função, 
é responsável pela adequação dos conteúdos 

aos suportes técnicos utilizados. 

PROFESSOR RECURSO 

O professor se torna responsável por respostas 

a dúvidas pontuais, estando frequentemente 
presente na época anterior aos exames de 

avaliação. 

MONITOR 

Tal função se relaciona, prioritariamente, à 
capacidade de liderança, sendo mais de 

caráter social do que pedagógico. Está 

relacionada a ações de atividade popular com 

vistas a atividades presenciais. 
Quadro 2 – Funções e atribuições do professor de EaD – ( BELLONI, 2003) 

 

 

Na perspectiva da EaD e das novas tecnologias, e diante das mudanças e 

transformações no que se relaciona aos novos focos de atuação do professor, conforme 

apontado por Belloni no quadro anterior, as ações docentes precisam e devem, de fato, 

ser repensadas. Fogli & Fontes (2004), nesse sentido, corroboram com Belloni (2003) e 

ressaltam o fato de que as novas tecnologias de informação e comunicação
37

 

possibilitam novas formas de interação através da utilização de uma infinidade de 

recursos: 

 

                                                
37

NTIC ( Novas Tecnologias de Informação e Comunicação) 
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O trabalho do professor de cursos a distância está estreitamente ligado 

ao uso que se faz dos recursos proporcionados por essas tecnologias. 

Conhecer melhor, tanto o meio digital como espaço educacional, 
como também as representações e as perspectivas do profissional da 

educação que nele atua pode contribuir para uma compreensão mais 

profunda das necessidades específicas dos docentes atuantes em 

ambientes digitais de aprendizagem(FOGLI & FONTES, 2004, 

p.97). 

 

 

Paralelamente a isso, Fogli & Fontes (2004) apontam para o fato de que diante 

dos novos saberes que se impõem ao professor nos módulos de EaD, é necessário que 

haja um conhecimento e familiaridade relativo às diversas ferramentas passíveis de 

utilização e disponíveis no meio digital : 

 

(...) ministrar um curso on-line pode implicar ações que envolvem o 

gerenciamento dessas ferramentas comunicacionais na organização e 

planejamento das ações docentes. Em outras palavras, o professor, 
além de dominar conteúdos e estratégias de apresentação desses 

últimos, também deve pensar quais ferramentas usar para cada uma de 

suas ações( FOGLI & FONTES, 2004, p. 98). 

 

 

Ainda sobre as atribuições do professor on-line, Palloff & Pratt (2004) apontam 

alguns pontos de relevância: 

 

 a necessidade de que o professor possa assumir a posição de orientador do aluno 

em relação ao conhecimento básico da internet e da informática;  

 a importância de que o professor partilhe com o seu público-alvo as diferenças e 

peculiaridades existentes entre os alunos on-line e os alunos presenciais;  

 a importância de que o professor, através de sua prática, possa promover, a partir 

de estratégias, a interação dos professores com os alunos e dos alunos entre si; 

além disso, o professor deve estimular o feedback do aluno aos colegas, 

mostrando a ele como se envolver em debates, e interagir de forma adequada 

através da netiqueta. 
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Palloff & Pratt (2004, p. 91) ressaltam, sobretudo, que “além de compreender 

os papeis do professor e do aluno no curso on-line, é necessário entender a natureza da 

interação on-line”, ou seja, entender o que o professor espera das interações, o que são 

mensagens substanciais e relevantes para o contexto da construção de conhecimento. 

Sobre isso, eles apontam que as mensagens substanciais seriam aquelas que contribuem 

no processo de aprendizagem, e não simplesmente aquelas que testam se o canal de 

comunicação está aberto e propício à interação (função fática da linguagem). Eles 

observam, entretanto, que as mensagens não substanciais são também necessárias; a 

interação, todavia, deve ultrapassar o limite da superficialidade, o nível raso das trocas, 

para dar lugar a um intercâmbio reflexivo e consciente de saberes, através da 

colaboração e construção coletiva de conhecimento. É, pois, diante de tais mudanças, 

que precisamos parar para repensar nossas ações a partir dos novos horizontes que já 

começam a se configurar na grande área da educação. Precisamos nos dar conta de que 

a educação, e por consequência, seus paradigmas educacionais, estão, continuamente se 

transformando. Novas visões e novos ambientes cognitivos estão, assim, se construindo. 

Diante disso, e tendo em vista o panorama que se configura, é importante que o 

professor se posicione frente à tecnologia digital em uso na educação. Dentro desse 

novo paradigma ilustramos, na Figura 8, a necessidade de que, no processo educativo, 

as relações entre professor, aluno e tecnologia sejam revistas e consideradas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Tríade necessária rumo à construção de conhecimento na EaD 
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Palloff & Pratt (2004) também apontam algumas questões que devem ser 

consideradas pelos professores de ambientes virtuais. Tais questões referem-se, 

sobretudo, às seguintes necessidades: 

 

 de professores estarem constantemente atentos às mudanças nos níveis de 

participação e motivação dos alunos;  

 

 de uma maior atenção às possíveis dificuldades dos alunos em começar o 

curso online;  

 

 de que os professores levem em consideração, na condução das 

atividades dos cursos, os diferentes estilos de aprendizagem e modos de 

aprender dos alunos, bem como as diferenças culturais e de gênero, que 

exercem, também, influência no processo de aprendizagem on-line, 

como podemos observar no trecho que segue: 

 

 

(...) Se o professor utilizar múltiplas abordagens para o material 

apresentado em todo o curso on-line, juntamente com vários tipos de 

tarefas, os diferentes estilos de aprendizagem serão parte do processo 
de aprendizagem. (PALLOFF & PRATT, 2004, p. 51) 

 

 

 

 Essas observações são obviamente aplicadas ao ambiente presencial, nas 

interações face a face, entretanto, são mais observadas e perceptíveis no ambiente 

virtual de aprendizagem.  

Verificamos, aqui, o perfil do professor enquanto um elemento importante nas 

plataformas de EaD, a partir dos estudos de Belloni (2003) e de Palloff & Pratt (2004). 

A seguir situamos outros atores que surgem nesse contexto: os tutores presenciais e os 

tutores a distância, focando de forma mais pontual, os tutores a distância, elementos 

importantes nesta pesquisa. 
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1.5 Os Tutores: outros atores em cena 

 

 Na educação a distância, como foi abordado na sessão anterior, o 

professor absorve novas atribuições, tendo que incorporar novas funções e papéis.  

Somando-se à necessidade de mudança em relação ao professor, é importante ressaltar o 

surgimento de um novo ator que entra em cena no contexto da educação a distância: o 

Tutor, que pode ser presencial ou a distância. O tutor presencial é aquele profissional 

responsável por atender os alunos, de forma presencial, nos polos de apoio presencial 

dos municípios. É ele que vai conduzir o aluno a uma maior autonomia de 

aprendizagem, acompanhando-o e lhe dando o suporte necessário para a condução das 

várias disciplinas que compõem o curso como um todo. Somando-se a isso, é 

importante apontar que os tutores presenciais são “professores formados em nível de 

graduação latu senso, com a função de acompanhar os aprendentes em seu processo” 

(Projeto Político Pedagógico da UFPB Virtual, 2006, p.29). 

Em relação ao tutor a distância é ele que atua junto ao aluno (embora estes 

estejam fisicamente distantes), tendo a responsabilidade de orientá-los e acompanhá-los 

no desenvolvimento dos seus estudos, ao assumir várias funções e atribuições, como 

demonstrado na ilustração a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Atribuições dos tutores a distância 

 

 O tutor a distância, nesse sentido, estuda o material didático da disciplina; 
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fóruns da disciplina; acompanha o desempenho dos alunos; monitora as interações, 

desempenhando a função de mediador; propõe temas e tópicos de discussão; conduz e 

redireciona, quando necessário, os rumos das discussões; chama a atenção dos alunos 

para aspectos importantes em relação à disciplina, conteúdo tratado e condução das 

atividades e curso; fornece novas fontes de consulta e de pesquisa; problematiza, no 

sentido de instigar e motivar o aluno a prosseguir no diálogo colaborativo; identifica 

possíveis dificuldades dos alunos; corrige as atividades propostas pelo professor da 

disciplina; faz contato regular com os tutores presenciais (tutores do polo presencial); e 

apoia ou não a participação dos interlocutores. Ele tem a capacidade de: 

 

 Promover e fomentar a troca de saberes entre os participantes 

discursivos. 

 Ajudar a comunidade a encontrar o seu ritmo próprio de interação e de 

estudo, bem como encontrar a sua personalidade comunitária. 

 Interagir com todos os interlocutores e, sobretudo, com os que se afastam 

por motivos diversos. 

 Mobilizar a comunidade em torno da aprendizagem e manter um clima 

de ajuda mútua. 

 

A partir de tais ações e intervenções pedagógicas o tutor a distância se 

configura como sendo um elemento humano diferencial na sala de aula virtual, levando 

o aluno a refletir sobre: 

 

 (1) seu próprio andamento e crescimento no curso e nas disciplinas;  

 (2) seu aprendizado a partir do material trabalhado e utilizado; 

 (3) sua própria vida, a partir da aplicação do que aprende na plataforma 

educacional a distância; 

 (4) suas próprias ideias e a relevância das contribuições dos dizeres alheios 

para a construção, desconstrução e reconstrução de seus próprios dizeres. 

A seguir, o perfil do aluno a distância é tratado. 
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1.6 Os alunos da Educação a Distância: Um Perfil Diferenciado 

 

 

Há muitos estudos sobre o perfil do aluno dos ambientes de educação a 

distância. Palloff & Pratt, discorrendo sobre esse novo aluno e o seu perfil, afirmam que 

“há um debate contínuo no mundo acadêmico sobre quem está interessado pela 

aprendizagem online (PALLOFF & PRATT, 2004, p.23). Eles declaram que os alunos: 

 

(...) na sua maioria, são aprendizes adultos que fazem cursos online 
porque essa modalidade permite que eles continuem trabalhando em 

tempo integral e possam dar assistência à família enquanto participam 

do processo de aprendizagem de qualquer lugar, e a qualquer hora. O 

“típico” aluno online é geralmente descrito como tendo acima de 25 
anos, empregado, tendo já um nível superior de educação e 

provavelmente masculino ou feminino (Gilbert, 2001, p. 74.). 

Estudantes online podem ser de forma não tradicional, tais como: 
estudantes de graduação, de pós-graduação, ou de educação 

continuada. Contudo, as estatísticas recentes publicadas pelo Centro 

Nacional para Estatística da Educação (2002) indicam que o interesse 
e a matrícula em cursos online se estendem em grupos de todas as 

idades.(PALLOFF & PRATT, 2004, p.23)
38

 

 

 

Ainda em relação às necessidades requeridas de um aluno virtual, e focando, de 

forma mais pontual, em seu possível perfil e atribuições, Palloff & Pratt (2004), 

elencam alguns dos requisitos a ele necessários, os quais contribuem para o bom 

andamento de um curso ministrado na modalidade online: 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 There is an ongoing debate in the academic world about who is attracted to online learning. It has been 
assumed that it is predominantly adult learners who take online courses because online learning allows 

them to continue working full time and attend to their family obligations through the delivery of anytime,  

anywhere education . The “typical” online student is generally described as being over twenty-five years 

of age, employed, a caregiver, with some higher education already attained, and equally likely to be either 

male or female (Gilbert, 2001, p. 74). Online students may be non traditional undergraduate, graduate, or 

continuing education students. However, recent statistics published by the National Center for Education 

Statistics (2002) indicate that interest and enrollment in online courses spans all age groups (tradução 

nossa). 
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(1) ter a mente aberta; 

 

(2) ver a necessidade de uma dedicação semanal às atividades realizadas 

em um curso;  

(3) pensar criticamente;  

 

(4) ter a capacidade de reflexão; 

 

(5) acreditar que a aprendizagem de qualidade pode acontecer em qualquer 

lugar e a qualquer momento.  

 

Quadro 3 – Necessidades do aluno virtual tendo em vista Palloff & Pratt (2004) 

 

Outras características que refletem bem os requisitos necessários ao aluno 

virtual são: autonomia, administração do tempo, colaboração e cooperação, interação, 

participação virtual, responsabilidade e determinação. O aluno virtual deve se 

configurar como sendo aquele que, tendo a mente aberta às novas possibilidades e aos 

novos horizontes, está disponível a partilhar e a construir o conhecimento de forma 

colaborativa e conjunta, estando motivado a uma autodisciplina, através de dedicação e 

de disponibilidade às leituras e às interações, mediações e intermediações múltiplas. 

Além disso, o aluno virtual é aquele que pensa, faz reflexões, repensa suas práticas, 

constrói, desconstrói e reconstrói a partir de sua vivência e de sua prática reflexiva. 

Somando-se a tudo isso, é importante apontar que na interação entre professores, tutores 

a alunos, um conceito fundamental a ser destacado é o de Intermediação Pedagógica 

Múltipla. Tal conceito, introduzido por Okada (2009, p. 55) configura-se como sendo 

uma “técnica centrada no processo ensino-aprendizagem, intermediada de forma 

colaborativa, argumentativa, dialética e investigativa”. Enquanto a Mediação 

Pedagógica tem o professor como mediador, e o aluno como o mediado, na 

Intermediação Pedagógica Múltipla, temos uma docência compartilhada. Nela, o aluno: 

 

É convidado a tornar-se mediador pedagógico, ao lado de seu 

professor, diante de todos os presentes. Essa metodologia, que implica 
diversas outras, pode ser levada a efeito tanto na sala de aula 

tradicional, quanto em cursos de EaD online ou não, com uso das TIC. 

O objetivo é o aprender ensinando e o ensinar aprendendo (OKADA, 
2009, p.55) 
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É necessário, nesse sentido, um espírito de indagação sempre presente quando 

do enfrentamento de propostas, impasses e dilemas nas interações entre os 

interlocutores aluno-aluno, aluno-tutor e aluno-professor. É só na intermediação 

Pedagógica Múltipla que os saberes passam a ser construídos de forma coletiva, na 

prática das interações nas plataformas de EaD. 

Um ponto final, mas não menos importante: o aluno virtual, para Palloff & 

Pratt (2004) é aquele que, acima de tudo, acredita na aprendizagem mediada a distância, 

nas possibilidades dessa nova modalidade de educação, e no seu crescimento a partir 

dela.  

Neste capítulo tecemos algumas considerações sobre a Educação a Distância, 

focando em suas origens, desenvolvimento, na filosofia pedagógica do MOODLE, e nas 

atribuições de professores, tutores a distância e alunos da modalidade a distância. A 

seguir a atenção é centrada em alguns aspectos teóricos de importância para a 

construção do diálogo na sala de aula virtual: as concepções de linguagem, a interação 

verbal, o dialogismo e a compreensão responsiva ativa, vertentes conceituais 

importantes para a construção coletiva do saber em sala de aula, e base teórica que 

fundamenta as pesquisas e estudos da linguagem de Bakhtin deste trabalho. 
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2 LINGUAGEM, INTERAÇÃO E DIALOGISMO NA TEORIA ENUNCIATIVA 

 

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de   
um diálogo: interrogar, escutar, responder, concordar, etc. 

Neste diálogo o homem participa todo e com toda a sua vida: 

com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, com o 
corpo todo, com as suas ações. Ele se põe todo na palavra, e 

esta palavra entra no tecido dialógico da existência humana, 

no simpósio universal. 

 
                                                        (BAKHTIN, 2006, p. 348) 

 

 

2.1 As Concepções de Linguagem 

 

 

A linguagem pode ser abordada sob diferentes ângulos teóricos, a partir de 

posições e perspectivas distintas, segundo vários caminhos conceituais. Na Educação a 

Distância, assim como no ensino presencial ou no ensino semipresencial, a maneira de 

se conceber a linguagem é um aspecto determinante para que as ações educativas, como 

um todo, sejam conduzidas. Dessa forma, o enfoque dado a um curso, bem como a 

abordagem a ser adotada, a metodologia de trabalho utilizada, a condução e 

desenvolvimento das aulas virtuais por parte dos envolvidos no processo educacional, 

os modos de avaliação a serem considerados em um curso ou em uma disciplina, as 

estratégias de interação utilizadas entre os interlocutores da aprendizagem, a elaboração 

de material didático e das atividades a serem postadas na plataforma, enfim, todo o 

contexto teórico-prático que envolve as atividades e ações da educação a distância tem 

como fio condutor a concepção de linguagem que permeia o universo de formação dos 

seus interlocutores discursivos, como podemos verificar na figura 10: 
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Figura 10 – Concepções de linguagem e implicações na EaD 

 

 

É a concepção de linguagem que adotamos e a que somos afiliados que vai 

perpassar o emaranhado de ações que diariamente são desempenhadas e desenvolvidas 

no processo de ensinar e de aprender, seja essa ação avaliar, elaborar material, interagir, 

mediar, entre outras. Diante disso, optamos por iniciar este capítulo focando as 

concepções de linguagem, e nos posicionando em relação à concepção de linguagem 

adotada tendo em vista o trabalho aqui desenvolvido.  

Uma concepção de linguagem tem seu berço e origem nos estudos tradicionais e 

filosóficos da língua/ linguagem. Nessa perspectiva teórica de pensamento, a linguagem 

é concebida como sendo a pura expressão do pensamento. O papel da linguagem, nesse 

sentido, seria o de um veículo ou suporte para a simples exteriorização e/ou 

manifestação externa do pensamento. É importante ressaltar que o fundamento dessa 

primeira concepção de linguagem está amparado nos preceitos da Gramática Normativa 

ou Tradicional, a qual não leva em conta o interlocutor, o contexto, ou os aspectos 

discursivos sociais e históricos. Considera-se, do contrário, um segmento de regras 

estáveis, autônomas, estruturais e pré-estabelecidas. 
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Outra concepção de linguagem, que retoma os estudos de Saussure, é vista como um 

instrumento de comunicação. A língua, nesse sentido, é concebida como um código, um 

conduto, capaz de transmitir uma mensagem a um receptor. Se focarmos no ensino, sua 

preocupação seria a de transmitir conhecimento. A linguagem apresenta-se vinculada a 

um emissor e a um receptor, a partir de uma perspectiva teórica assumida pela teoria da 

comunicação. A língua apresenta-se, ainda, sob uma visão estruturalista tendo em vista 

que a linguagem é utilizada e entendida como um meio para se realizar a “tarefa”, para 

cumprir uma etapa da comunicação, não levando em conta questões como as situações 

de uso da fala, os interlocutores, o contexto sócio-histórico de produção do enunciado, 

entre outros elementos. 

A terceira concepção de linguagem, concebida enquanto interação, diferencia-se 

das demais por não considerar a linguagem apenas como meio de se exteriorizar o 

pensamento ou de informar o receptor, mas por procurar, sobretudo, despertar ações e 

reações sobre o ouvinte/leitor. A linguagem é vista como objeto de interação, 

estabelecendo uma relação de sentido entre o que se diz, para quem se diz, e/ou como se 

diz, e tendo como foco o interlocutor e todo o aspecto sócio-histórico que o circunda e 

no qual ele se encontra inserido. A língua, dessa forma, é uma atividade sócio-histórica, 

observada em situações reais e a partir da ideia de que a significação se produz de 

maneira contextualizada, e não autônoma.  

A linguagem é situada como o lugar de constituição das relações sociais. É nessa 

instância que se estabelecem os vários discursos, uma vez que as condições sociais e 

históricas são consideradas como partes integrantes da interação. Essa concepção de 

linguagem, a enunciativo-discursiva, vem, de fato, modificar a essência do ensino de 

língua, pois é a partir daí que a linguagem passa a ser concebida e entendida como um 

processo de interação:  

 

Bakhtin coloca, em primeiro lugar, a questão dos dados reais da 
linguística, da natureza real dos fatos da língua. A língua é, como para 

Saussure, um fato social, cuja existência se funda nas necessidades de 

comunicação. Mas, ao contrário da linguística unificante de Saussure 
e de seus herdeiros, que faz da língua um objeto abstrato ideal, que se 

consagra a ela como sistema sincrônico homogêneo e rejeita suas 

manifestações (a fala) individuais, Bakhtin, por sua vez, valoriza 
justamente a fala, a enunciação, e afirma sua natureza social, não 

individual (...).” (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 1929/ 2010, p. 14)
39

 

 

                                                
39 Retirado da introdução. 
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Bakhtin, dessa forma, vai considerar aspectos como (1) os diferentes e 

inesgotáveis significados nas várias situações e contextos de produção, (2) a relação 

interpessoal entre os interlocutores, (3) a fala, (4) a enunciação, (5) a evolução da 

língua, (6) a natureza social e real dos fatos linguísticos e (7) os gêneros. 

Essa concepção de linguagem, fundamentada na noção de interação bakhtiniana, 

nas situações reais de uso real da língua, na enunciação, nos gêneros e no caráter 

dialógico da linguagem, se apresenta como fio condutor desta pesquisa. Tal concepção é 

detalhada no item 2.2, tendo em vista o conceito de interação verbal de 

Bakhtin/Volochinov (1929/2010). 

 

 

2.2 Interação Verbal na Visão Bakhtiniana 

   

 

Na concepção de linguagem centrada na interação, a relação linguagem e 

social ganha destaque e espaço. Nesse sentido, os interlocutores do processo de 

comunicação atuam um sobre o outro, através da interação verbal. Tal fenômeno social, 

diferentemente dos sistemas abstratos, imanentistas e conteudistas das formas 

linguísticas, vai constituir a realidade fundamental da língua, para Bakhtin e para o seu 

círculo: 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica 

isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação 
ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 

fundamental da língua. (BAKHTIN, 2010, p. 127) 

 
 

 

A língua, a partir desse viés e amparo teórico, não é considerada pelas suas 

formas linguísticas estáveis, completas e acabadas (características de uma visão 

estruturalista e imanentista da linguagem), pois se assim o fosse, ela não daria conta da 

sua realidade concreta. Ela é considerada, ao contrário, a partir da interação verbal, que 

se dá por meio da enunciação, ou das enunciações e pelo processo de evolução real da 

língua. É importante ressaltar, nesse universo de conceitos, que a enunciação “é o 
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produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados”(BAKHTIN/ 

VOLOCHINOV, 1929/2010, p. 112). Bakhtin aponta, ainda, que “qualquer enunciação, 

por mais significativa e completa que seja, constitui apenas uma fração
40

 de uma 

corrente de comunicação verbal ininterrupta (concernente à vida cotidiana, à literatura, 

ao conhecimento, à política, etc.)”. 

A comunicação verbal, assim, está imbricada à situação de produção, ao 

contexto real de uso, ou seja, aos elementos globais, em constante transformação e 

evolução. Diante disso, Bakhtin estabelece que a ordem metodológica, tendo em vista 

uma concepção de linguagem centrada na interação, deve ser levar em consideração as 

formas e os tipos de interação verbal e as formas das distintas enunciações (BAKHTIN, 1929/ 

2010). A partir daí a evolução real da língua, bem como as relações sociais e a 

comunicação e interação verbal, tendo em vista a enunciação, são desenvolvidas.  

A enunciação para Bakhtin (1929/2010, p. 129) é “como uma ilha emergindo 

de um oceano sem limites”. Suas dimensões e formas são determinadas pela situação da 

enunciação e pelo seu auditório, pelo seu público. A palavra, nesse sentido, é orientada 

a partir de um interlocutor, de um “auditório”, do “outro”:  

 

(...) Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo 

fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 

alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e 
do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao 

outro. Através da palavra defino-me em relação ao outro, isto é, em 

última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de 
ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa 

extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o 

território comum do locutor e do interlocutor. (BAKHTIN/ 
VOLOCHINOV, 1929/2010, p. 117). 

 

  

        A metáfora da “ponte”, na citação acima, expressa essa interação viva, essa noção 

de território compartilhado entre o um e o outro, as duas faces da palavra expressas por 

Bakhtin. É a palavra que procede de alguém e a palavra que se dirige a outro alguém no 

processo da interação. A metáfora da “ponte” nos remete a um “tecer” contínuo, 

inacabado e incompleto; a um processo de definição, de constituição e de reconstituição 

de locutores e interlocutores. É a concepção de Bakhtin de que “a língua vive e evolui 

historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato 

                                                
40 Itálico do texto original. 
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das formas da língua nem do psiquismo individual dos falantes”
41

 (1929/2010, p. 128), 

mas no processo de construção e constituição de locutores e interlocutores, e das 

situações de uso da língua e de seu contexto sócio-histórico.  

O locutor de Bakhtin (1929/2010, p.117) é, em um dado momento, “o único 

dono da palavra, que é então sua propriedade inalienável”. A palavra, entretanto, não 

lhe pertence totalmente; o locutor não pode dela se apropriar por completo, mas apenas 

naquele momento único de interação. 

A realidade fundamental da língua, assim, se constitui pela interação verbal. A 

língua é “um processo de evolução ininterrupto, que se realiza através da interação 

verbal social dos locutores” (BAKHTIN 1929/2010, p. 132). Na concepção de 

linguagem enquanto interação, os locutores e interlocutores se preocupam com a 

linguagem tendo em vista seus diferentes contextos e diferentes usos. No item 2.3 

tratamos do dialogismo, aspecto da linguagem importante em Bakhtin. 

 

 

2.3 O Dialogismo em Bakhtin e no Círculo 

 

 

 Estudar os aspectos da linguagem e da interação em Bakhtin, e no Círculo, é se 

apropriar da característica dialógica da linguagem, uma de suas grandes contribuições 

teóricas nos mais diversos domínios de estudo da linguagem.  

Na sua perspectiva da interação, e tendo em vista o caráter dialógico da 

linguagem, Bakhtin sustenta que “cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja, 

possui um acabamento específico que expressa a posição do locutor, sendo possível 

responder, sendo possível tomar, com relação a essa réplica, uma posição responsiva” 

(BAKHTIN, 2006 p. 290). A característica dialógica da linguagem pressupõe esta 

compreensão ativamente responsiva onde “o falante termina o seu enunciado para 

passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão ativamente responsiva. O 

enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, precisamente 

delimitada da alternância dos sujeitos do discurso” (BAKHTIN, 2006, p. 275).  

         Partindo desse entendimento, percebe-se que é o outro (o interlocutor) que 

vai constituir o que o locutor diz. Nesse sentido, a palavra não é posse do locutor, não 

                                                
41 Itálico do próprio texto de Bakhtin . 
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lhe pertence totalmente, “uma vez que ela se situa numa espécie de zona fronteiriça, 

cabe-lhe, contudo, uma boa metade. Em um determinado momento, o locutor é 

incontestavelmente o único dono da palavra, que é então sua propriedade inalienável” 

(BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 1929/2010, p. 117). 

Para Bakhtin o movimento dialógico da enunciação se constitui no território 

compartilhado pelo locutor e pelo interlocutor a partir da atitude responsiva que envolve 

o meu dizer e o dizer do outro; os nossos dizeres e os dizeres alheios, dos outros que 

compõem um universo de discursos compartilhados. Bakhtin (1929/ 2010) explora os 

problemas e as questões da linguagem, os dados reais da língua. Sua concepção de 

dialogismo, de inacabamento e de incompletude vão, assim, constituir a base de sua 

crítica ao estruturalismo: 

 

Vivo no universo das palavras do outro. E toda a minha vida consiste 

em conduzir-me nesse universo, em reagir às palavras do outro (as 

reações podem variar infinitamente), a começar pela minha 
assimilação delas (durante o andamento do processo do domínio 

original da fala), para terminar pela assimilação das riquezas da 

cultura humana (verbal ou outra). A palavra do outro impõe ao 
homem a tarefa de compreender esta palavra (tarefa esta que não 

existe quando se trata da palavra própria, ou então existe numa 

acepção muito diferente) (BAKHTIN, 2006, p. 383). 

 

 

 Percebe-se que, diferentemente do que postula a linguística de Saussure, 

Bakhtin valoriza aspectos discursivos relativos à enunciação, à sua natureza social, à sua 

condição de produção e às estruturas sociais e históricas que a regem, à noção de que 

toda atividade humana é dialógica, envolvendo o encontro de, pelo menos, duas 

consciências ideológicas.  

Bakhtin referencia que, na interação, o interlocutor ocupa uma posição 

responsiva ativa, concordando, discordando e/ou complementando, pois, para ele: 

“Toda compreensão é prenhe de resposta e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. A compreensão passiva do significado do 

discurso ouvido é apenas um momento abstrato da compreensão ativamente responsiva 

real e plena, que se atualiza na subsequente resposta em voz real alta” (BAKHTIN, 

2006, p. 271). O aspecto dialógico e a compreensão responsiva ativa são, nesse sentido, 

características inerentes da atividade humana da linguagem. Ele postula, entretanto, que: 

 

 



60 

 

É claro que nem sempre ocorre imediatamente a seguinte resposta em 

voz alta ao enunciado logo depois de pronunciado: a compreensão 

ativamente responsiva do ouvido (por exemplo, de uma ordem militar) 
pode realizar-se imediatamente na ação (o cumprimento da ordem ou 

comando entendidos e aceitos para execução), pode permanecer de 

quando em quando como compreensão responsiva silenciosa (alguns 
gêneros discursivos foram concebidos apenas para tal compreensão, 

por exemplo, os gêneros líricos), mas isto, por assim dizer, é uma 

compreensão responsiva de efeito retardado: cedo ou tarde, o que foi 

ouvido e ativamente entendido responde nos discursos subsequentes 

ou no comportamento do ouvinte (BAKHTIN, 2006, p. 271).  
 
 

 

A compreensão responsiva ativa, assim, não ocorre, necessariamente, em 

seguida à produção do enunciado. Bakhtin aponta, inclusive, que em algumas situações 

de comunicação, ela confunde-se com o que ele chama de uma compreensão responsiva 

silenciosa. Isso acontece, sobretudo, com os gêneros discursivos que implicam numa 

comunicação mais complexa, numa reflexão maior visando a uma concordância, 

discordância, posicionamento crítico, entre outros. Sobre isso, Bakhtin acrescenta, e 

justifica que: 

 
 

Os gêneros da complexa comunicação cultural, na maioria dos casos, 

foram concebidos precisamente, para essa compreensão ativamente 
responsiva de efeito retardado. Tudo o que aqui dissemos refere-se 

igualmente, mutatis mutandis, ao discurso escrito e ao lido. 

(BAKHTIN, 2006, p. 271). 

 

 

Um exemplo disso seria o gênero discursivo “fórum educacional”. Tal gênero 

configura-se como sendo um gênero secundário, de uma esfera mais complexa e 

evoluída da comunicação humana, e que prescinde de um tempo maior para a reflexão e 

para a compreensão dos vários enunciados que são produzidos nas situações de uso. 

42
Nesse gênero, a reflexão e a abstração científica acontecem de forma mais complexa, 

colocando locutor e interlocutor diante de um encadeamento de enunciados, e levando-

os a formular e reformular novos enunciados, a partir de um movimento de interação 

dialógico contínuo e inacabado. O movimento de interação, entretanto, é marcado, 

muitas vezes, por uma compreensão responsiva de efeito retardado. Isso é justificado, 

por Bakhtin (2006), pelo fato de serem gêneros da complexa comunicação cultural. 

                                                
42 Tal gênero é tratado posteriormente, no capítulo dedicado aos Gêneros Discursivos e às Atividades 

Humanas na Esfera da Tecnologia. 
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Necessitam, assim, de uma reflexão e amadurecimento maior, no que tange à 

compreensão. É importante ressaltar, entretanto, que “cedo ou tarde, o que foi ouvido e 

ativamente entendido responde nos discursos subsequentes, ou no comportamento do 

ouvinte”(BAKHTIN, 2006, p. 271), num movimento de interação que tem como 

essência o caráter dialógico da linguagem. Bakhtin postula que a linguagem é dialógica 

e que toda compreensão é ativamente responsiva. Os interlocutores, dessa forma, não 

esperam uma compreensão passiva, mas uma concordância ou discordância, uma 

participação, dependendo do gênero discursivo e de seus propósitos.  

Abordamos, no presente capítulo, as noções de linguagem e os conceitos de 

interação verbal e de dialogismo, focando em aspectos relativos à enunciação e à 

compreensão responsiva ativa. É importante ressaltar que, nesse universo de conceitos 

bakhtinianos, tudo se entrelaça em um movimento de complementariedade, não 

podendo ser entendido isoladamente. A seguir a atenção está voltada para os gêneros 

discursivos, com foco nas atividades humanas da esfera da tecnologia. 
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3 GÊNEROS DISCURSIVOS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas 

porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade 

humana e porque em cada campo dessa atividade é integral o 

repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à 
medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo. 

 

(BAKHTIN,2006, p. 262) 
 

 

 

 

O termo gênero foi inicialmente utilizado nas poéticas de Platão e de 

Aristóteles. Nesse contexto, o estudo dos gêneros foi marcado por uma acepção 

notadamente artístico-literária, e não a partir da concepção linguística que hoje os define 

enquanto tipos particulares de enunciados:  

 

Estudavam-se – e mais que tudo – os gêneros literários. Mas, da 
antiguidade aos nossos dias eles foram estudados num corte da sua 

especificidade artístico-literária, nas distinções diferenciais entre eles 

(no âmbito da literatura) e não como determinados tipos de 
enunciados, que são diferentes de outros tipos, mas têm com estes 

uma natureza verbal (linguística) comum. Quase não se levava em 

conta a questão linguística geral do enunciado e dos seus tipos. 

(BAKHTIN, 2006, p. 262). 

 

Tais estudos tinham como foco as especificidades das esferas da literatura e da 

arte e seu objetivo de estudo era o de estabelecer as peculiaridades e as diferenças entre 

os gêneros literários a partir de uma divisão tripartida dos mesmos, conforme proposta 

de Platão. Aguiar e Silva (2000, p. 69) distingue, a seguir, a base dessa divisão 

tripartida: 

 

Assim, Platão lança os fundamentos de uma divisão tripartida dos 

gêneros literários, distinguindo e identificando o gênero imitativo ou 
mimético, em que se incluem a tragédia e a comédia, o gênero 

narrativo puro, prevalentemente representado pelo ditirambo, e o 

gênero misto, no qual avulta a epopéia (AGUIAR E SILVA, 2000, p. 
69) 
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Somando-se à perspectiva de estudo artístico-literária anteriormente referida 

observa-se, também, a existência dos chamados gêneros retóricos, entre eles o jurídico e 

o político. Esse estudo, porém, encobria, igualmente, a natureza verbal/ linguística do 

enunciado, não acrescentando nada de relevante ou de novo à teoria antiga, como 

aponta Bakhtin ao referir-se a tais estudos: 

 

 

Começando pela antiguidade, estudavam-se os gêneros retóricos 

(demais, as épocas subsequentes pouco acrescentavam à teoria 

antiga); aí já se dava mais atenção à natureza verbal desses gêneros 
como enunciados, a tais momentos, por exemplo, como a relação com 

o ouvinte e sua influência sobre o enunciado, sobre a conclusibilidade 

verbal específica do enunciado (à diferença da conclusibilidade do 
pensamento), etc. Ainda assim, também aí a especificidade dos 

gêneros retóricos (jurídicos, políticos) encobria a sua natureza 

linguística geral (BAKHTIN, 2006, p. 263). 
 

 

 

Outra perspectiva, tendo como base os gêneros, refere-se ao estudo dos gêneros 

do discurso cotidiano, principalmente o do diálogo oral. Tal estudo, entretanto, era feito, 

ainda, sob o ponto de vista e ótica da Linguística Geral, ou seja, fundamentado pela 

escola de Saussure e de seus seguidores e discípulos. Nessa acepção teórica, Bakhtin 

(2006, p. 263) ressalta que:  

 

 

Contudo, esse estudo também não podia redundar em uma definição 
correta da natureza universalmente linguística do enunciado, uma vez 

que estava restrito à especificidade do discurso oral do dia-a-dia, por 

vezes orientando-se diretamente em enunciados deliberadamente 
primitivos (os behavioristas americanos). 

 

 

É somente mais tarde, com a obra de Bakhtin (1929/2010), que a noção de 

gênero toma novos rumos e horizontes, sendo entendidos, na perspectiva da oralidade, 

da escrita e das práticas sociais de produção textual. Gêneros passam a ser definidos por 

ele como sendo tipos relativamente estáveis de enunciados. Tais enunciados, além de se 

apresentarem ligados às esferas do (1) conteúdo temático, (2) do estilo, e (3) da 

construção composicional, estão vinculados a uma esfera específica de comunicação, 
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tendo, assim, condições e finalidades específicas. O conteúdo temático, assim, 

juntamente com o estilo e com a construção composicional, “estão indissoluvelmente 

ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 

determinado campo da comunicação” (BAKHTIN, 2006, p. 262). No Brasil, observamos 

um elevado crescimento de pesquisas no que se relaciona ao estudo dos gêneros, 

conforme destaca Rojo, a partir de um levantamento baseado na produção de 

pesquisadores, em julho de 2000: 

 

 

No Brasil, nos anos recentes, a partir de 1995, especialmente no 

campo da Linguística Aplicada (doravante LA) ao ensino de línguas 

(Estrangeiras/ Materna), grande atenção tem sido dada à teoria dos 

gêneros (de textos/ do discurso). (...) Isso tem provocado uma 
explosão das pesquisas que tomam por base teórica as Teoria dos 

Gêneros” (ROJO, 2005, p.1) 

 

 

Esses trabalhos acerca dos gêneros estão voltados para variados campos de 

práticas sociais e estão enraizadas nas diferentes releituras de Bakhtin quando da sua 

concepção de gêneros tendo como representantes estudiosos como Bronckart (1999), 

Brait (1997), Tezza e Castro (1996), Holquist (1981), entre outros. Ressaltamos que, 

nesse trabalho de pesquisa, não objetivamos nos deter às oscilações e/ ou às distinções 

teóricas uma vez que não é esta a base nem o objetivo da pesquisa. Fizemos opção, 

entretanto, por adotar a perspectiva de estudo dos gêneros discursivos a partir da 

perspectiva de Bakhtin (1929/ 2010; 2006), a qual foca as situações de enunciação em 

seus aspectos sócio-históricos e a utilização da língua, em forma de enunciados orais e 

escritos: 

 

 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as 
condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só 

por seu conteúdo (temático), e por seu estilo da linguagem, ou seja, 

pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da 
língua, mas acima de tudo, por sua construção composicional. Todos 

esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo a construção 

composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do 

enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 
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determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado 

particular é individual, mas cada campo de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 2006, p. 261) 
 

 

Esses enunciados
43

circulam em uma grande variedade, o que Bakhtin justifica 

pelo fato de que a própria atividade humana e a utilização da língua em si são aspectos 

que andam conjuntamente, ou seja, sempre que nos comunicamos, que fazemos uso da 

língua nas mais diversas situações de uso, bem como nas mais variadas esferas da 

atividade humana, fazemos, naturalmente, o uso dos mais variados gêneros do discurso 

seja ele mais simples (da esfera do cotidiano) ou mais complexos (da esfera da 

academia): 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, porque 

são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e 
porque em cada campo dessa atividade, é integral o repertório de 

gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à medida que se 

desenvolve e se complexifica um determinado campo. (BAKHTIN, 

2006, p. 262) 
 
 

 

Nessa variedade de atividades humanas, Bakhtin agrupa os gêneros do discurso 

a partir da seguinte classificação:  

 

 

 Gêneros primários, por ele denominados de simples. 

 

 Gêneros secundários, denominados, por sua vez, como complexos. 

 

Os primeiros, os gêneros primários, estão relacionados à esfera da 

comunicação cotidiana, a exemplo da conversa face a face, da linguagem familiar, do 

bilhete, da carta pessoal, da conversa informal, da conversa ao telefone, entre outros.  

Quanto aos gêneros secundários, estes correspondem à esfera da comunicação 

social e cultural mais evoluída, sendo, assim, mais complexos e academicamente mais 

elaborados. Alguns exemplos dos gêneros secundários, dentro dessa perspectiva de 

classificação e de agrupamento, seriam o discurso científico, o teatro, o romance, a 

                                                
43 Enunciados orais e escritos 
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apresentação oral, o discurso ideológico, entre outros. Os gêneros secundários surgem, 

assim, “nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito 

desenvolvido e organizado”, diferentemente dos gêneros primários, ligados à esfera do 

cotidiano (BAKHTIN, 2006, p. 262).  

É interessante apontar que os gêneros primários (mais simples) podem se 

apresentar tanto na oralidade como na escrita, assim como os gêneros secundários (mais 

complexos). A seguir apresentamos, de forma mais sistemática, um quadro contendo 

algumas ilustrações de gêneros primários e secundários, tendo em vista a classificação 

estabelecida por Bakhtin. 

 

 

Gêneros Ilustrações 

Primário 
Conversa face a face, a linguagem 

familiar, o bilhete, a carta 

Secundário 
Romance, teatro, discurso científico, 
discurso ideológico, apresentação de 

seminário 
Quadro 4 – Ilustrações de gêneros primários e secundários44 (BAKHTIN, 2006) 

 

 

É importante ressaltar, ainda, que no seu processo de formação, os gêneros 

secundários acima ilustrados podem transmutar os primeiros, de comunicação verbal 

espontânea, como observa Bakhtin. A partir dessa transmutação, os gêneros primários 

são, assim, redefinidos, tendo em vista que assumem uma nova relação com a realidade 

existente: 

 

Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, 

pesquisas científicas de toda a espécie, os grandes gêneros 

publiscísticos, etc.) surgem nas condições de um convívio cultural 

mais complexo e relativamente mais desenvolvido e organizado 
(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sócio-político, 

etc. No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram 

diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas condições 
da comunicação discursiva imediata. Esses gêneros primários, que 

integram os complexos, aí se transformam e adquirem um caráter 

especial: perdem o vínculo imediato com a realidade concreta e os 
enunciados reais alheios: por exemplo, a réplica do diálogo cotidiano 

ou da carta no romance, ao manterem a sua forma e o significado 

cotidiano apenas no plano do conteúdo romanesco, integram a 

realidade concreta apenas através do conjunto do romance, ou seja, 

                                                
44 O quadro foi elaborado pela pesquisadora a partir dos pressupostos teóricos de Bakhtin. 
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como acontecimento artístico-literário, e não da vida cotidiana 

(BAKHTIN, 2006, p. 263). 

 

 

Sobre a relevância de trabalhos com gêneros, Bakhtin (2006, p.264) ressalta 

que “o estudo da natureza do enunciado e das formas de gênero dos enunciados nos 

diversos campos da atividade humana, é de grande importância para quase todos os 

campos da linguística e da filologia”. Ele postula, ainda, que: 

 

 

Todo trabalho de investigação de um material linguístico concreto – 
seja de história da língua, de gramática normativa, de confecção de 

toda espécie de dicionários ou de estilística da língua, etc. – opera 

inevitavelmente com enunciados concretos (escritos e orais) 
relacionados a diferentes campos da atividade humana e da 

comunicação – anais, tratados, textos de leis, documentos de escritório 

e outros, diversos gêneros literários, científicos, publiscísticos, cartas 
oficiais e comuns, réplicas do diálogo cotidiano (em todas as suas 

diversas modalidades), etc. de onde os pesquisadores haurem os fatos 

linguísticos de que necessitam. Achamos que em qualquer corrente 

especial de estudo faz-se necessária uma noção da natureza do 
enunciado em geral e das particularidades dos diversos tipos de 

enunciados (primários e secundários), isto é, dos diversos gêneros do 

discurso. O desconhecimento da natureza do enunciado e a relação 
diferente com as peculiaridades das diversidades de gênero do 

discurso em qualquer campo da investigação linguística redundam em 

formalismo e em uma abstração exagerada , deformam a historicidade 

da investigação, debilitam as relações da língua com a vida 
(BAKHTIN, 2006, p. 264). 

 

 

Além de ressaltar a relevância do estudo da natureza do enunciado e dos vários 

gêneros que circulam nos diversos campos da atividade humana, Bakhtin (2006) mostra 

que em cada época a língua é marcada pelo surgimento de novas atividades, de novos 

gêneros sejam eles primários ou secundários, como já discutido anteriormente. Tais 

gêneros se originam a partir da ampliação, da incorporação e das novas necessidades 

sócio-históricas que, ou surgem ou se transformam, nos diversos ramos e esferas da 

inesgotável atividade humana.  

O gênero e-fórum educacional é um desses exemplos. Ele tem sua origem nas 

várias plataformas de Educação a Distância, a partir da necessidade de novos tipos de 

interação entre os interlocutores professor-aluno, tutor-aluno e aluno-aluno. É 

importante ressaltar, entretanto, que ele não se apresenta como um gênero inédito ou 
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novo. Ele sofre, do contrário, transmutações tendo em vista as necessidades de todo um 

contexto sócio-histórico ao qual está situado. Isso vem confirmar que “a riqueza e a 

variedade dos gêneros do discurso são infinitas, porque são inesgotáveis as 

possibilidades da multiforme atividade humana” (BAKHTIN, 2006, p. 262). Dentro 

dessa perspectiva podemos retomar Bakhtin, que situa, como elemento preponderante 

em seus estudos, a questão dos “dados reais da linguística, da natureza real dos fatos da 

língua” (BAKHTIN, 1929/ 2010, p. 15). Bakhtin valoriza, assim, a fala e a enunciação, 

afirmando a sua natureza social e não individual, sempre ligadas às estruturas sociais. 

Na seção seguinte, o foco é dado aos gêneros digitais, com uma ênfase particular ao 

gênero Fórum Educacional. 

 

3.1 Gêneros digitais: novos rumos diante das novas tecnologias 

 

A temática dos gêneros vem, de fato, sendo discutida desde o surgimento da 

Linguística Textual, da Análise da Conversação e da Análise do Discurso, no início dos 

anos 1960. No presente trabalho de pesquisa, e a partir da concepção de gêneros 

discursivos de Bakhtin (2006), demos uma atenção particular aos gêneros denominados 

de digitais e/ou virtuais, por estarem presentes na mídia eletrônica, a partir do 

surgimento das novas tecnologias da informação. Tais gêneros ainda carecem de um 

estudo e análise mais sistematizados, uma vez que a pesquisa na área é ainda recente. 

Tentamos compilar, entretanto, alguns de seus exemplares, conforme demonstra a figura 

a seguir. Salientamos, entretanto, que não objetivamos esgotar tal lista, mas apenas 

elencar alguns dos gêneros digitais que hoje fazem parte de nosso dia-a-dia. 
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Gêneros digitais
45

 

Bate-papo virtual em aberto 

Bate-papo virtual reservado 

Bate-papo virtual em salas privadas 

Aula virtual 

Bate-papo educacional (chat educacional) 

Vídeo-conferência interativa 

Lista de discussão 

 

Fórum Educacional 

Quadro 5 – Gêneros digitais emergentes 

 

No que se refere às suas contrapartes em gêneros pré-existentes, Marcuschi 

(2005, p.31), a partir de suas pesquisas e estudos na área dos gêneros digitais 

emergentes, faz uso do quadro transcrito a seguir:  

 

Gêneros emergentes  Gêneros já existentes 

E-mail
46

 Carta pessoal // bilhete // correio 

Bate-papo virtual em aberto Conversações (em grupos abertos) 

Bate papo virtual reservado Conversações duais (casuais) 

Bate-papo ICQ (agendado) Encontros pessoais (agendados) 

Bate-papo virtual em salas privadas Conversações (fechadas) 

Entrevista com convidado Entrevista com pessoa convidada 

Aula virtual Aulas presenciais 

Bate-papo educacional (Aula participativa e interativa) 

Vídeo-conferência Reunião de grupo/ conferência / debate 

Lista de discussão Circulares/ séries de circulares  

Endereço eletrônico Endereço postal 
Quadro 6 – Gêneros emergentes e suas contrapartes em gêneros pré-existentes47 

 

 

Podemos concluir, assim, que os gêneros digitais
48

, apesar de novos, não se 

apresentam como inéditos, mas surgem e/ou se transmutam a partir de gêneros pré-

                                                
45 Figura elaborada tendo por base Marcuschi (2005). 
46

É importante observar que, para alguns estudiosos dos gêneros, o e-mail se apresenta como um suporte 

para gêneros, e não exatamente como um gênero, muito embora, de certa forma, a sua contraparte no 

gênero pré-existente seja denominado bilhete e/ou carta. 
47 O quadro aqui referido e copiado na íntegra é da autoria de Marcuschi e foi retirado do Texto da 

Conferência pronunciada na 50ª Reunião do GEL – Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São 

Paulo, USP, São Paulo, 23-25 de maio de 2002. 
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existentes. É o caso da aula virtual, que surge a partir da aula presencial, um gênero 

secundário, oral que pré-existe ao gênero digital aula virtual. É interessante observar 

que cada um dos gêneros possui características que lhe são próprias e particulares, 

definidas pelo contexto em que são produzidos e em que estão inseridos, como observa 

Marcuschi (2005, p. 31 ): 

 

Esses gêneros têm características próprias e devem ser analisados em 
particular. Nem sempre têm uma contraparte muito clara e não se pode 

esperar uma especularidade na projeção de domínios tão diversos 

como são o virtual e o real. Esses gêneros são mediados pela 
tecnologia computacional que oferece um programa de base (uma 

ferramenta conceitual) e servem-se da telefonia. De certo modo, esses 

gêneros são diversificados em seus formatos e possibilidades e 

dependem do software utilizado para sua produção. 

 

 

Sobre as ocorrências dos gêneros emergentes Marcuschi (2005, p.29) observa 

que “entre os mais praticados estão os bate-papos virtuais e listas de discussão. Hoje 

começam a se popularizar também as aulas virtuais no contexto do ensino a distância”. 

Observamos, entretanto, que após o crescimento e maior aceitação de cursos na 

modalidade EaD, os fóruns educacionais têm crescido bastante, sendo, hoje, uma 

importante ferramenta na negociação de significados para o crescimento conjunto e 

colaborativo na sala de aula virtual. Esse gênero é focado, mais detalhadamente, no item 

3.3. 

 

 

3.2 O gênero Fórum Educacional: Tecendo algumas reflexões 

 

 

    O gênero fórum tem, na sua origem, o significado de “local destinado à 

discussão pública”/ “local de reuniões”
49

, assumindo a função de: 

 

Discutir as problemáticas específicas em comunidades civil e 

institucional, a fim de, pela exposição das opiniões diversas em um 

amplo debate, encontrar coletivamente mecanismos e estratégias que 
venham solucionar as dificuldades que lhe deram origem. As decisões 

                                                                                                                                          
48 Também chamados de virtuais e/ou eletrônicos. 
49http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=fórum 
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ali tomadas gozariam de legitimidade e, portanto, deveriam ser 

consensualmente adotadas por todos os seus participantes, co-

responsáveis por sua elaboração, implementação e sucesso (XAVIER 
& SANTOS, 2005, p. 30).  

 

 

    Esse gênero, entretanto, inicialmente destinado a discutir problemáticas 

específicas da comunidade civil e institucional, começa a sofrer algumas alterações. 

Com a evolução e desenvolvimento constante da tecnologia digital, novas atividades 

humanas de leitura, de escrita, e de divulgação de informações começam a surgir. 

Com isso, a natureza da comunicação introduz, ao cotidiano de nossas atividades, 

não apenas novas práticas sociais de letramento, mas, sobretudo, práticas sociais 

híbridas de oralidade e de escrita presentes nos novos gêneros digitais. É assim que 

o fórum é transposto para o ambiente das interações virtuais, transformando-se no 

gênero Fórum Eletrônico (Fórum on-line). Tal gênero configura-se como sendo um 

gênero recente, embora não inédito, tendo em vista que surge a partir de um gênero 

pré-existente (MARCUSCHI, 2005), conforme observamos anteriormente. É 

importante ressaltar que, a partir do momento em que o fórum é transposto para o 

locus/domus virtual, ele toma uma dimensão mais ampla; nele, os sujeitos se reúnem 

formando uma comunidade discursiva diferenciada. Xavier e Santos (2005, p.30) 

ressaltam duas das características que o diferenciam do antigo fórum:  

 

(1) a ubiquidade, que garante a participação irrestrita de qualquer indivíduo, de 

qualquer interlocutor;  

 

(2) a universalidade, que dá, ao cidadão, a condição e o direito de discutir sobre 

questões e problemáticas que lhe dizem respeito e que o motivam de forma 

particular. 

  

Sobre os temas normalmente tratados nos fóruns eletrônicos, Xavier e Santos 

ressaltam que: 

 

Geralmente são temas de grande apelo popular na atualidade 
escolhidos estrategicamente pelos portais de acesso à internet que, 

visando atrair os internautas às suas páginas e serviços, instigam a 

disputa, levam os participantes à polarização das opiniões, excitando 

inevitavelmente os ânimos dos que lêem e deixam as suas opiniões 
postadas. ( XAVIER & SANTOS, 2005, p. 30).  
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 Ainda sobre a temática normalmente tratada nesse tipo de fórum, Marcuschi 

afirma que:  

 

Não existem temas fixos, mas existe algo assim como um enquadre 

geral de temas que podem ser falados pelos participantes dessas listas. 

Elas não são definidas pelos números de participantes, e sim pela 
natureza da participação e pela identidade do participante. Este é 

identificado ou pelo seu nomeou pelo seu endereço eletrônico 

(MARCUSCHI, 2005, p.58).  

 

 

  Além das modalidades de fórum anteriormente mencionadas, temos, 

também, o Fórum Educacional, nosso objeto de pesquisa. Tal fórum apresenta certas 

particularidades, justamente pelo seu foco pedagógico, e pode ser entendido como 

uma forma de comunicação assíncrona e virtual, com objetivo educacional bem 

definido, em que cada aluno, tutor e/ou professor (interlocutores enunciativos do 

discurso e construtores do diálogo) pode manifestar sua opinião, sua leitura, seu 

entendimento sobre determinado assunto, a partir da postagem de mensagens.  

      Em relação à inserção espacial desse gênero, ele ocupa a dimensão das 

Instituições de Ensino a Distância, mais especificamente, o locus da sala de aula 

virtual, e nele circulam as comunicações e os enunciados próprios da esfera 

educacional. Os temas propostos para discussão têm como base central o conteúdo 

temático abordado na disciplina, possibilitando, dessa forma, um conjunto restrito 

de temas, se compararmos aos fóruns gerais, conforme anteriormente apresentados. 

Dentre as características do fórum educacional, é importante ressaltar: 

 

 a relação dialógica que atravessa e perpassa os discursos de seus 

interlocutores; 

 a temporalidade relativa às interações, a qual não obedece, 

necessariamente, à ordem cronológica das postagens; 

 a intencionalidade educativa. 

 

        A seguir, compilamos, a partir de nossa vivência nas salas de aula virtuais, 

algumas das características dos fóruns educacionais dos ambientes de Educação a 

Distância: 
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Temporalidade e assincronia 

O fórum é uma ferramenta assíncrona
50

em que os interlocutores discursivos não 

estão em sala de aula em tempo real. As contribuições postadas, por sua vez, não 

obedecem a uma ordem cronológica definida e/ou pré-determinada. 

 

Seletividade e flexibilidade 

Os interlocutores discursivos, ao participarem dessa esfera de comunicação, têm a 

possibilidade de selecionar as interações que mais lhes interessam (e não 

necessariamente a postagem mais recente) visando à interação.  

Hibridismo 

O fórum educacional, apesar de ser materializado na escrita apresenta marcas de 

oralidade, muito embora com certas características de formalidade, tendo em vista o 

seu caráter pedagógico/ educacional. Ele se apresenta, assim, como um gênero 

caracterizado pelo hibridismo. 

Temas normalmente dirigidos pelo professor/ tutor 

 Os tópicos são abertos (no caso dos fóruns temáticos) por professores e/ ou tutores, 

sendo, assim, restritos, e tendo como foco central a abordagem de conteúdos das 

disciplinas. Apenas os tópicos relativos ao Fórum de Dúvidas e ao Fórum do café 

são abertos pelos alunos. 

Quadro 7 – Características dos fóruns educacionais nos ambientes de Educação a Distância 

 

 

Em relação à relevância de um trabalho desenvolvido a partir da utilização e da 

interação nos fóruns educacionais das plataformas de Educação a Distância, a exemplo 

do Ambiente Virtual do MOODLE, apontamos, a partir de nossa leitura, pesquisa e 

vivência, alguns pontos que merecem destaque, tais como a possibilidade da produção 

escrita contínua e reflexiva, o desenvolvimento de novas práticas sociais de letramento, 

a valorização da expressão individual e coletiva através da escrita colaborativa, a prática 

de novas modalidades de letramento que emergem nos ambientes virtuais de educação, 

a oportunidade para se pensar a língua em situações de uso, o contato com os traços 

                                                
50 Professor e alunos não estão em sala de aula ao mesmo tempo. Alguns exemplos de recursos 

assíncronos são o e-mail e o fórum. 
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linguísticos presentes na esfera da oralidade e da escrita, o contato com um gênero que 

nos introduz a novas práticas e propósitos comunicativos, e a oportunidade de perceber 

que, embora os gêneros possam ser novos, eles não têm um caráter total de ineditismo, 

uma vez que surgem a partir de gêneros pré-existentes.  

Tais pontos são compilados no quadro 8: 

 

 

Fóruns Educacionais  

 
 Produção escrita contínua. 

 

 Desenvolvimento de novas práticas sociais. 

 

 Valorização da expressão individual e coletiva através da escrita. 

 

 Prática de novas modalidades de letramento. 

 

 Oportunidade para se pensar a língua em situações de uso. 

 

 Contato com os traços linguísticos presentes na oralidade e na 

escrita. 

 

 Contato com um gênero que nos introduz a novas práticas e 

propósitos comunicativos. 
 

 Oportunidade de vivenciar a reflexão e a abstração científica, onde 

locutor e interlocutor, através de um encadeamento de enunciados, 

formulam e reformulam novos enunciados, num movimento 

dialógico contínuo e inacabado. 

 

 Oportunidade de perceber que, embora os gêneros possam ser 

novos, eles não têm um caráter, total de ineditismo, uma vez que 

surgem a partir de gêneros pré-existentes. 

 

 Oportunidade de trabalhar com questões relativas ao acento 

apreciativo/ valorativo quando do uso (embora não recorrente), de 

emoticons.
51

 
 

 
Quadro 8 –Fóruns educacionais e implicações no trabalho com a linguagem 

 

 

 

                                                
51 O quadro aqui referido é de autoria da pesquisadora e foi fruto das leituras quando do desenvolvimento 

dessa pesquisa. 
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A título de ilustração apresentamos, a seguir, um fragmento de interação
52

 em 

fórum educacional, retirado do Fórum de Dúvidas da disciplina Morfologia da 

Língua Portuguesa
53

 do período 2010-2. Nele, o aluno 5 interage com um dos 

tutores da disciplina (T1) a respeito de dúvidas surgidas em relação à morfologia 

derivacional e morfologia flexional: 

 

 
Re: dúvida

54
 

por ALUNO 5 - quarta, 18 agosto 2010, 13:58 

 

Pró quanto as dúvidas, estou com um pouco de dificuldade em morfologia flexional, gostaria se possível 

de um exemplo mais claro. 

Obrigadíssima!!! 

 

 
Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 18 agosto 2010, 17:42 

 

Olá, ALUNO 5! 

Nessa primeira atividade estamos centrando a atenção na (1) definição de morfologia, na (2) origem do 

termo, no (3) seu objeto de estudo e na (4) questão da dupla articulação (como está situada a morfologia 

dentro do contexto da dupla articulação da linguagem?).  

Procure refletir sobre esses itens nesse momento.  

Em relação à morfologia derivacional e à morfologia flexional, este será um assunto a ser discutido 

posteriormente. Fique tranquila.  

De qualquer forma, já posso lhe adiantar que a morfologia derivacional é um processo através do qual 
são formadas novas palavras. 

A morfologia flexional, por sua vez, é um processo através do qual se indicam as categorias gramaticais; 

a ela compete estudar a variação das palavras dentro de um mesmo paradigma.  

...Bem, ALUNO 5,  vi que você também pede exemplos mais claros. Será que alguém poderia 

contribuir nesse sentido ? Que exemplos de morfologia flexional vocês poderiam dar partindo do que 

acabamos de discutir? Aguardamos....  

E só lembrando....Brevemente estudaremos tudo isso de forma mais detalhada. A distinção 

MORFOLOGIA DERIVACIONAL/MORFOLOGIA FLEXIONAL é o nosso próximo assunto. 

Espero ter ajudado. Qualquer outra dúvida, estamos aqui! 

Um abraço, 

[Tutor(a)] 1 

 Recorte de interação Tutor-Aluno no Fórum de Dúvidas em 2010-2 

 

Como podemos observar no episódio de interação transcrito acima, o fórum 

educacional constitui-se como sendo: 

 

 Um gênero discursivo secundário, que corresponde à esfera da comunicação 

social e cultural, sendo, assim, mais complexo e evoluído que os gêneros de 

natureza primária. 

 Um gênero da esfera pedagógica, com objetivos notadamente educacionais. 

                                                
52 Os recortes transcritos ao longo do presente trabalho, e que serviram de corpus para a pesquisa, foram 

mantidos na íntegra muito embora tenhamos, algumas vezes, percebido transgressões e desvios 

gramaticais. 
53 Doravante, MLP 
54 Interações 13 e 14, apresentadas na sessão do apêndice. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12850&course=913
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 Um gênero que tem a sua materialidade concretizada na escrita, embora 

contenha algumas marcas características da oralidade. 

 Um gênero que circula em situações sociais e educativas mais complexas, 

exigindo dos seus participantes discursivos (interlocutores do discurso) um 

maior conhecimento de sua organização e objetivos. 

 Um gênero que surge a partir de uma transformação natural decorrente das 

necessidades de mudança impostas pela própria sociedade e contexto sócio-

histórico. 

 Um gênero que se configura como um instrumento/ ferramenta, com 

propósito específico bem definido, apresentando uma organização peculiar e 

colocando em interação interlocutores legitimamente constituídos para atuar 

num lugar e momento social e histórico específicos. 

 Um gênero que tem um conteúdo previsto ou esperado, um tipo particular 

de estilo e uma construção composicional de enunciados que o identificam 

como tal. 

 

 

Sobre o fórum de dúvidas, mais especificamente, é importante ressaltar que seus 

tópicos podem e devem ser abertos por alunos, a partir de suas necessidades individuais, 

como é o caso da dúvida lançada pelo aluno 5 no recorte anterior: “Estou com um pouco 

de dificuldade em morfologia flexional, gostaria se possível de um exemplo mais claro”. 

É a partir da iniciativa dos alunos, no fórum de dúvidas, que o diálogo começa a ser 

construído tendo em vista as mais diversas estratégias de interação. O aluno, no recorte 

de interação anterior, usa uma estratégia de interação centrada em pedido de ajuda, em 

solicitação de esclarecimento. O locutor, nesse sentido, constrói seu enunciado tendo em 

vista o seu interlocutor, a sua audiência social. Locutor e interlocutor têm papeis ativos 

na constituição e na formulação de novos enunciados. O um e o outro são, assim, 

colocados no plano de construção de significados. É, provavelmente, devido à toda essa 

riqueza de possibilidade e diversidade de trabalho, que o gênero Fórum Educacional 

tem se tornado um gênero bastante presente na esfera da Educação a Distância, e vários 

aspectos tornam sua análise e estudo relevantes: 

 

 

 



77 

 

 

1 – Seu desenvolvimento e uso cada vez mais generalizados nas plataformas 

da EaD. 

2 – Suas peculiaridades formais, funcionais e discursivas. 

3 – A possibilidade que temos de, a partir deles, repensar nossa relação com 

a oralidade, com a escrita e com aspectos relativos à interação, aos 

movimentos dialógicos e à compreensão responsiva ativa. 

Quadro 9 – Relevância do estudo do gênero Fórum Educacional 

 

Neste capítulo discutimos sobre o termo “gênero” e sobre sua utilização desde 

as poéticas de Platão e de Aristóteles até os estudos de linguagem conduzidos por 

Bakhtin. Ressaltamos a noção de gêneros discursivos enquanto tipos relativamente 

estáveis de enunciado, e ligados às esferas do conteúdo temático, do estilo e da 

construção composicional (BAKHTIN/ VOLOCHINOV 1929/2010) e tratamos dos 

gêneros primários e secundários, focando a atenção nos gêneros digitais, e mais 

especificamente no gênero digital Fórum Educacional. Concluindo, transcrevemos um 

fragmento de interação extraído de um tópico do Fórum de Dúvidas da disciplina MLP, 

do curso de Licenciatura Plena em Letras da UFPB Virtual, a fim de situá-lo tendo em 

vista as noções teóricas trabalhadas ao longo do capítulo.  

No capítulo 4 tratamos dos procedimentos metodológicos adotados na 

pesquisa. 
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4 METODOLOGIA  

 

 

(...) Divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o seu 

significado 

(BOGDAN & BIKLEN, 1999, p. 48) 

 

 

4.1 Bases Metodológicas da Pesquisa 

 

 

Tendo por base os fundamentos anteriormente apresentados, e diante dos 

objetivos gerais e específicos, bem como das questões de investigação propostas nesta 

pesquisa, define-se, neste momento, a natureza da pesquisa, seu tipo, e o referencial 

metodológico utilizado tanto na coleta como na interpretação dos dados.  

A pesquisa desenvolvida, assim, tendo em vista as necessidades investigativas 

a ela peculiares, se constitui como sendo de natureza qualitativa
55

 (BOGDAN & 

BIKLEN, 1999; GODOY, 1995). O ambiente natural (a disciplina na qual os diversos 

fóruns e a troca de diálogos acontecem) configura-se como sendo a fonte direta dos 

dados. No que se relaciona ao pesquisador, este é um elemento de grande importância 

no desenvolvimento da investigação. Ele está presente no locus da pesquisa, podendo 

observar e coletar, no próprio ambiente
56

, e de forma direta, os dados a serem 

analisados. Ainda sobre a pesquisa, ressalta-se que na investigação de natureza 

qualitativa há um maior interesse pelo processo e pelo percurso do estudo do que, 

propriamente, pelo resultado ou produto final e acabado do mesmo. É importante 

ressaltar, igualmente, que, tendo em vista a pesquisa qualitativa, há toda uma 

preocupação com a compreensão do contexto em que ela está inserida. Somando-se às 

observações anteriormente mencionadas, a investigação qualitativa configura-se como 

                                                
55 Ressaltamos que, embora a pesquisa seja de natureza qualitativa, alguns dados de base quantitativa são 

demonstrados. 

 
56 O ambiente em que o pesquisador encontra-se presente (no caso dessa pesquisa) é o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem do MOODLE, mais especificamente nos fóruns educacionais da disciplina Morfologia 

da Língua Portuguesa. 
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sendo de base descritiva. No dizer de Wildemuth (1993, p. 451), “a abordagem 

qualitativa, com o seu objetivo de compreender o mundo social a partir do ponto de 

vista dos atores que estão nele inseridos, é orientada a partir de uma descrição detalhada 

(...)”.  

No que tange aos dados, estes se apresentam sob a forma de palavras ou 

imagens e não de números (como o é a pesquisa de natureza quantitativa). Tais dados 

devem, assim, ser analisados a partir de toda a sua riqueza e íntegra, podendo incluir 

transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias e memorandos entre outros 

registros. No caso da pesquisa aqui desenvolvida, os dados incluem algumas sessões de 

interações em três modalidades de fóruns educacionais distintos, o (1) Fórum Temático, 

o (2) Fórum de Dúvidas e o (3) Fórum do Café, conforme posteriormente detalhados. 

Quanto às características da pesquisa aqui proposta, ressalta-se, também, a sua 

base netnográfica. Tal conceito, cunhado por Kozinets (1998), refere-se à abertura das 

portas do tradicional método etnográfico para o estudo de comunidades virtuais e da 

cibercultura. O método netnográfico consiste, pois, na inserção do pesquisador no 

ambiente do grupo investigado. A pesquisadora, dentro desse contexto metodológico da 

pesquisa, está, assim, inserida no ambiente virtual de aprendizagem, no locus/ domus 

particular da pesquisa (o AVA do MOODLE), atuando na disciplina Morfologia da 

Língua Portuguesa (MLP) do curso de LETRAS virtual da Universidade Federal da 

Paraíba, e assumindo as atribuições de tutora a distância da referida disciplina, 

juntamente com outros tutores (dois tutores no período 2010-1; e quatro tutores no 

período 2010-2).  

Ressalta-se que, em relação à quantidade de tutores a distância, esta foi/ é 

definida ao longo do trabalho na disciplina, tendo em vista o número total de alunos, e 

tendo por base a compreensão de que cada tutor a distância deve acompanhar um 

número aproximado, e não superior, a cem alunos. 

 

 

4.2 A Disciplina Morfologia da Língua Portuguesa (MLP) 

 

 

 A disciplina MLP objetiva, ao longo de um semestre de trabalho com o 

aluno do terceiro período do curso de LETRAS (habilitação em língua portuguesa):  
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(1) trabalhar com o conceito de morfologia; 

(2) identificar os elementos mórficos constitutivos dos vocábulos e os processos de 

formação de palavras; 

(3) reconhecer a morfologia como um dos níveis de descrição linguística; 

(4) descrever o sistema formal da língua portuguesa;  

(5) identificar diferenças e semelhanças entre morfologia flexional e morfologia 

derivacional; 

(6) proceder à revisão crítica da classificação das palavras na língua portuguesa;  

(7) aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos de flexão nominal e verbal da 

língua portuguesa.  

 

 Tal disciplina faz parte do núcleo duro (hardcore) da linguística, sendo, 

assim, de caráter estrutural. Os conteúdos nela trabalhados são: os conceitos básicos de 

elementos como o morfema, o morfe, o alomorfe; a classificação dos morfemas; a 

forma livre, forma presa e forma dependente; o sistema aberto e sistema fechado; os 

eixos da linguagem: a relação entre sintagma e paradigma; a morfologia flexional versus 

a morfologia derivacional; a estrutura mórfica dos vocábulos; a análise mórfica: o 

princípio básico e os princípios auxiliares; os processos de formação de palavras; os 

critérios de classificação de palavras; a classificação das palavras na língua portuguesa; 

a classificação das palavras segundo a NGB bem como as modernas propostas de 

classificação; o estudo da proposta de classificação de palavras de Camara Jr e, para 

concluir, o mecanismo de flexão nominal e verbal.  

 A metodologia de trabalho da disciplina é conduzida a partir da 

exposição do conteúdo programático nos fóruns temáticos, discussão sobre os 

conteúdos temáticos, e esclarecimento de dúvidas por meio da interação entre os atores 

da EaD: alunos, professor e tutores.  

 A avaliação, por sua vez, dá-se a partir da participação dos alunos nos 

fóruns temáticos (avaliação indireta), atividades quinzenais sobre os assuntos discutidos 

nos fóruns temáticos e prova presencial e final, conforme apresentado na ementa da 

referida disciplina.  

 Em relação à página inicial da disciplina, esta é composta por um bloco 

central contendo os seguintes fóruns: Fórum de Apresentação, Fórum de Notícias, 
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Fórum de Dúvidas, Fórum do Café e Fóruns Temáticos (subdivididos em Fórum 

Temático 1, Fórum Temático 2, Fórum Temático 3 e Fórum Temático 4, conforme a 

necessidade da turma e conforme os conteúdos trabalhados. Cada um dos fóruns tem 

um propósito bem definido. 
57

 

 Além dos fóruns (que se configuram como a sala de aula virtual), a 

interface da disciplina é composta pelos textos, todos disponibilizados em PDF, os 

quais amparam o aluno no que se relaciona ao material teórico abordado na disciplina e 

às trocas de ideias que acontecem na sala de aula virtual. Tais textos têm como 

temáticas:  

 

(1) Introdução à morfologia. 

(2) Situando a Morfologia. 

(3) Conceitos, objetos e divisão da morfologia.  

(4) Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional.  

(5) Sistema aberto e Sistema fechado. 

(6) Formas livres, presas e dependentes.  

(7) Vocábulo formal e vocábulo fonológico.  

(8) Estrutura e processos de formação de palavras.  

(8) Classificação das palavras (Camara Jr). 

(9) O sistema nominal em português.  

 

 Somando-se aos fóruns e aos textos, conforme anteriormente detalhados, 

a interface da disciplina é também composta pelas diversas atividades, conforme o 

andamento e necessidade da disciplina e dos alunos de cada período. Normalmente, 

entretanto, temos a atividade 1, de natureza dissertativa (com foco na definição do 

termo morfologia, na delimitação do seu objeto de estudo, na identificação da sua 

origem e na questão da dupla articulação da linguagem, tentando situá-la dentro desse 

contexto); a atividade 2 (com base no texto morfologia derivacional e morfologia 

flexional); a atividade 3 (com ênfase nas formas livres, presas e dependentes, no sistema 

aberto e sistema fechado e no vocábulo formal e fonológico); e nas atividades 4 e 5 

(com foco no processo de formação de palavras e no sistema nominal português). A 

seguir, a título de ilustração, transcrevemos a página inicial da disciplina MLP: 

                                                
57O propósito definido dos fóruns será posteriormente detalhado. 
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Figura 11 – Página inicial da disciplina MLP no período 2010-2 

 

Diante do contexto da disciplina, apresentamos, no item 4.3, o objeto e o foco 

da presente pesquisa. 

 

 

4.3 Objeto de estudo 

 

 

O objeto de estudo dessa pesquisa são as estratégias de interação utilizadas nos 

fóruns educacionais da disciplina MLP, do curso de Letras da UFPB Virtual, conforme 

definido na sessão anterior. Os fóruns educacionais selecionados para compor o corpus 

foram o FÓRUM TEMÁTICO, o FÓRUM DE DÚVIDAS e o FÓRUM DO CAFÉ, 

todos relativos aos períodos 2010-1 e 2010-2 (conforme Apêndice). A escolha por tais 

fóruns deu-se tendo em vista os seguintes fatores: 

 

(1) É no fórum temático e no fórum de dúvidas que a construção colaborativa 

de conhecimento se efetua na disciplina Morfologia da Língua Portuguesa. As trocas 
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que acontecem nesses fóruns estão relacionadas, de forma prioritária, ao conteúdo da 

disciplina e à forma de condução da mesma. 

(2) É no fórum do café que as trocas acontecem com mais informalidade e 

espontaneidade, contribuindo para a criação de uma atmosfera propícia para um 

trabalho colaborativo de aprendizagem. As trocas que são evidenciadas neste fórum 

estão vinculadas às relações interpessoais e sociais mantidas na disciplina. 

 

No que se refere à análise, optamos por focá-la em: 

 

 

 Um tópico criado no Fórum Temático (Apêndice A) 

 Um tópico criado no Fórum de Dúvidas (Apêndice B)  

 Um tópico criado no Fórum do Café (Apêndice C).  

 

Tais tópicos, entretanto, não serão analisados na sua totalidade. Para fins de 

análise a atenção será dada a três episódios de cada fórum. É interessante ressaltar, 

também, que, em relação à finalidade dos fóruns acima mencionados, cada um remete a 

comunidade dos alunos, tutores e professores, a um objeto bem definido. 

No caso do Fórum Temático, este tem como objetivo as trocas de ideias a 

partir das leituras realizadas e conteúdos trabalhados ao longo da disciplina. Nesse 

sentido, algumas das questões discutidas foram os dois grandes setores da morfologia 

(derivacional e flexional), o sistema aberto e o sistema fechado, e as formas livres, 

presas e dependentes. A título de ilustração apresentamos, a seguir, um recorte de um 

episódio de interação em um dos fóruns temáticos, com foco na distinção entre a 

Morfologia Derivacional (MD) e a Morfologia Flexional (MF). Tal interação, focada 

em aspectos de conteúdo, foi realizada no período 2010-2, em setembro, entre o aluno 

41 e a tutoria a distância, representada pelo Tutor 1. 

 

 

Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional58 

                                                
58 Interação número 73, apresentada no apêndice 
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por [Tutor(a)] 1 - sábado, 4 setembro 2010, 11:06 

 

Olá, ALUNO 41  
  
A morfologia é, realmente, uma área complexa. Mas fique tranquila: você está caminhando bem. 
  

Você coloca a seguinte questão: "O que é exatamente uma palavra pertencer ao mesmo paradigma que outra"? 
  
Observe o verbo "jogar" e o substantivo "jogador", ok? 
  
Podemos dizer, a nível de significante (forma), que eles têm o mesmo paradigma, já que eles têm um mesmo radical 
em comum. 
  
Devemos observar, entretanto, que cada uma dessas palavras tem paradigmas diferentes. No verbo "jogar", por 

exemplo, as formas flexionadas (jogávamos, jogava, jogaria) pertencem ao mesmo paradigma do verbo jogar; são 
formas flexionadas de um mesmo verbo. Está acompanhando? 
  
Entretanto, se de "jogar" você tiver a derivada "jogador", você tem, então, paradigmas flexionais diferentes 
(jogadores, jogadoras), já que "jogar" é verbo e "jogador" é substantivo. A classe é um paradigma. 
  
  
Bem, espero que esse primeiro item esteja claro para você! Em relação aos demais, eu lanço o desafio para o restante 
dos participantes desse fórum: quem se propõe a ajudar à colega ALUNO 41? 

  
Um abraço, ALUNO 41.  
Ficamos no aguardo de seu retorno.  
[Tutor(a)] 1 
 

 Recorte de interação Tutor-Aluno no Fórum de Dúvidas em 2010-2 

 

 

A questão discutida no recorte de interação anterior foi relativa à Morfologia 

Derivacional e à Morfologia Flexional, dois conteúdos temáticos que fundamentam a 

disciplina MLP. A interação, como verificamos, é focada em aspectos de conteúdo, e 

seus interlocutores discursivos são tutores e alunos. 

No tocante ao Fórum de Dúvidas, o seu objetivo é centrado, também, em 

questões de conteúdo (assim como o é o fórum temático), não tendo, entretanto, uma 

questão ou temática específica e única (como normalmente funciona no Fórum 

Temático). O Fórum de Dúvidas tem como foco, do contrário, dúvidas e temáticas 

gerais, tanto relativas ao (1) aspecto de conteúdo da própria disciplina morfologia, como 

relativas à (2) condução da mesma por parte de professores e tutores, como podemos 

observar, a partir dos tópicos que nos remetem a dúvidas referentes à: 

 

 Estrutura e processo de formação de palavras. 

 Atividade 1 sem nota.  

 Reposição. 

 Perda de uma atividade. 

 Atividade 3. 
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 Dificuldade em relação ao vocábulo formal e vocábulo fonológico. 

 

 

Figura 12 – Temáticas do Fórum de Dúvidas no período 2010-2 

 

Assim como o fórum temático, o fórum de dúvidas aceita postagens e 

participações de todos os interlocutores discursivos participantes da atividade, ou seja, 

de professores, tutores e alunos, tendo como objetivo a exposição de dúvidas no sentido 

de que, a partir do diálogo, elas sejam dirimidas. A seguir, para uma melhor 

visualização, apresentamos um recorte retirado do fórum de dúvidas, do período 2010-2, 

onde alguns alunos e a tutoria a distância discutiam sobre dúvidas relativas à dupla 

articulação da linguagem e a como a morfologia está situada nesse contexto: 

 

 

 
Re: dúvida

59
 

por ALUNO 9 - quarta, 25 agosto 2010, 15:53 

 

Tenho dúvidas com relação as duas articulações da morfologia, li e reli o material mas, mesmo assim não 

conseguir entender claramente.  

                                                
59 Interações número 32 e 33, apresentadas na sessão de apêndice. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12326&course=913
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Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 25 agosto 2010, 21:55 

 

Boa noite, ALUNO 9 e demais alunos!  

Em relação à dúvida levantada, eu gostaria de ressaltar que a dupla articulação é uma característica da 

linguagem; não da morfologia, ok? 

Nesse sentido, vamos pensar:  

como está situada a morfologia? Na primeira ou na segunda articulação? No campo da significação 

linguística ou no campo da expressão?  

.....O que vocês acham?  

Se preciso, consultem, novamente, o texto "situando a morfologia", que trata da dupla articulação da 

linguagem. 

Ficamos no aguardo de novas contribuições para que, em conjunto, tiremos a dúvida!  

[Tutor(a)] 1 

 Recorte de interação Tutor-Aluno no Fórum de Dúvidas em 2010-2 

 

 

A dúvida discutida na interação acima foi relativa à dupla articulação da 

linguagem, um ponto de grande dificuldade para os alunos da disciplina MLP. A 

interação, como verificamos, é focada em aspectos de conteúdo que oferecem 

dificuldade, e seus interlocutores discursivos são tutores e alunos. 

Em relação ao Fórum do Café, este tem um caráter social. Nele, as 

amenidades são discutidas, as interações sociais acontecem. O Fórum do Café 

configura-se como um espaço criado para as “conversas de corredor”, o que 

normalmente temos na sala de aula presencial, no ambiente de interação face a face. 

Para os alunos, as trocas que acontecem no CAFÉ são as mais espontâneas.  

A seguir apresentamos a página onde se concentram alguns dos tópicos nele 

tratados, a exemplo dos tópicos nomeados: FILMES, Texto para Reflexão, justa 

homenagem, Final do ano chegando, Feliz dia do Professor, Grupo de estudo nos polos, 

Um pouco de música para a nossa vida, Jogando e Revisando, entre outros. 
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Figura 13 – Alguns tópicos do Fórum do Café no período 2010-2 

 

 Pelos próprios tópicos criados no Fórum do Café, podemos inferir a presença 

das relações interpessoais/ sociais entre os diversos interlocutores discursivos: 

 

 

 

 

 

 

Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância
60

 

por ALUNO 13 - terça, 17 agosto 2010, 23:00 

Verdadeiramente ALUNO 23! 

 

Como já afirmara Pedro Demo, "é errando que se aprende!". Obviamente devemos nos preocupar com o 
que escrevemos, mas respeitando o outro! 

 

Creio que se assim fizermos, seremos profissionais menos técnicos, mais competentes e, acima de tudo 

qualificados! 

                                                
60 Interações número 39, 40 e 41, apresentadas na sessão do apêndice. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13133&course=913
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Saudações Acadêmicas! 

 

 

 
Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 13 - terça, 17 agosto 2010, 23:04 

 

Parabéns ALUNO 17! 

 

Creio que se todos, ao lerem essas sábias colocações torná-las lugar-comum, aprenderemos mais e 

melhor utilizando eficientemente todas as possibilidades disponíveis no ambiente virtual! 

 

Saudações Acadêmicas! 

 

 

 
Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 18 agosto 2010, 08:24 

 

Olá, ALUNO 13 e ALUNO 17 ! 

Vocês colocam observações importantes!  

Na verdade várias são as possibilidades/ ferramentas/ gêneros digitais que temos, hoje, nos ambientes 

virtuais de aprendizagem.  
Nesse sentido, acredito que as contribuições postadas e compartilhadas aqui estão sendo muito 

importantes.  

É a partir dessa troca de ideias e desse amadurecimento sobre o uso dessas possibilidades que poderemos 

usar tais ferramentas com propriedade, e não somente no que se relaciona ao domínio técnico, mas, 

sobretudo, aos aspectos discursivos. 

Um abraço 
 

 Recorte de interação no Fórum do Café em 2010-2 

 

 

A temática discutida na interação acima foi relativa à importância da interação 

e da participação nos fóruns educacionais da Educação a Distância. A interação 

funcionou como uma conversa de corredor de caráter espontâneo, e seus interlocutores 

discursivos foram alunos e tutoria. 

Cada modalidade de fórum
61

, como observamos, tem um propósito 

comunicativo e uma audiência social bem definida. No item 4.4 situamos os agentes 

participantes da pesquisa. 

 

4.4 Os agentes participantes da pesquisa 

 

 

Os agentes participantes dessas discussões e interações fazem parte de três 

grupos distintos:  

 

 

                                                
61 Temático, de Dúvida, e do Café. 
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 O grupo dos tutores (GT) 

 O grupo dos alunos (GA)  

 O grupo de professores (GP).  

 

O primeiro grupo, denominado de GT
62

, é composto por 4 agentes 

participantes da tutoria a distância, sendo, a partir de agora, referidos por T1, T2, T3 e 

T4, conforme detalhado no quadro a seguir, a partir de elementos como: instituição 

onde atuam na EaD, número de tutores a distância, e os respectivos semestres em que 

cada um atuou na disciplina, bem como sexo e formação superior
63

: 

 

 

 INSTITUIÇÃO 
Nº DE TUTORES A 

DISTÂNCIA 

SEXO/ 

TITULAÇÃO/ 

PERÍODO DA 

TUTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     UFPB – UAB 

    LETRAS VIRTUAL 

 

 

      Tutor(a) 1 

 

 

 

      Tutor(a) 2 

 

 

 

      Tutor(a) 3 

 

 

 

      Tutor(a) 4 

 

 

 

Feminino/ 

Doutoranda- 

LINGUÍSTICA 

2010-1/2010-2 

 

Feminino/ 

Especialista- 

Metodologia da 

Língua 

Portuguesa 

2010-2 

 

 

Feminino/ 

Mestranda-

LINGUÍSTICA 

2010-1/2010-2 

 

 

Masculino/ 

Mestrando-

LINGUÍSTICA 

2010-2 

Quadro 10 – Perfil geral do grupo de tutores a distância em 2010-1 e 2010-2 

 

                                                
62 Grupo de Tutores nos últimos 2 períodos 2010-1 e 2010-2. 
63 Os dados relativos à formação superior dos agentes participantes da pesquisa são relativos ao ano de 

2010. 
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O segundo grupo, denominado GA
64

, é constituído por alunos
65

 da disciplina 

MLP, totalizando um número aproximado de 368 agentes participantes, distribuídos 

entre homens e mulheres, com faixas etárias e formações prévias diferenciadas. É 

importante ressaltar que no período 2010-1 o número de alunos somava, 

aproximadamente, 120, contando com o acompanhamento de 2 tutores a distância; no 

período 2010-2, por sua vez, o número de alunos foi de 248, contando com o 

acompanhamento de 4 tutores.  

Em relação ao número de tutores, esse foi de 4 tutores a distância, o que 

superou a expectativa normal de tutores por número de alunos em uma disciplina. Tal 

aumento (em relação ao número de tutores) deveu-se ao fato de a disciplina ser densa, 

estruturalista, e oferecer muita dificuldade para os alunos, de forma geral. Um maior 

número de tutores, nesse sentido, favoreceu um melhor atendimento e acompanhamento 

do grupo de alunos. No quadro a seguir representamos o grupo de participantes da 

tutoria a distância durante os períodos 2010-1 e 2010-2: 

 

 
INSTITUIÇÃO/ Nº DE ALUNOS/ 

PERÍODO 

FORMAÇÃO 

PRÉVIA DOS 

ALUNOS 

SEXO/ FAIXA 

ETÁRIA DOS 

ALUNOS 

 

 

 

 

UFPB – UAB  

120 alunos divididos entre 

dois/duas tutores(as) 

Período: 2010-1 

 

 

 

UFPB – UAB  

248 alunos divididos entre quatro 

tutores(as).  

Período:2010-2 

 

 

 

. 

Formação prévia 

variada. 

 

 

 

Formação prévia 

variada. 

 

 

 

 

 

Feminino/ 

Masculino e faixa 

etária variada. 

 

 

 

Feminino/ 

Masculino e faixa 

etária variada. 

 

 

Quadro 11 – Perfil geral do grupo de alunos participantes da pesquisa nos períodos 2010-1 e 2010-2 

 

 

O terceiro grupo, por sua vez, é apresentado no quadro 3, sendo constituído 

pelo(a) professor(a) da disciplina nos períodos 2010-1 2 2010-2: 

                                                
64 Grupo de alunos 
65 Ressaltamos que tais alunos compõem os pólos da Paraíba, do Ceará e da Bahia. 
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INSTITUIÇÃO: UFPB 

VIRTUAL 

Nº DE PROFESSORES: 

01 

PERÍODO DA 

DOCÊNCIA EM 

AMBIENTE A 

DISTÂNCIA: 03 

anos 

Quadro 12 – Perfil geral do grupo de professores nos períodos 2010-1 e 2010-2 

 

 

4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

 No contexto apresentado foram analisadas as estratégias de interação usadas 

pelos interlocutores (1) professor-aluno, (2) tutor-aluno e (3) aluno-aluno na disciplina 

MLP, em três semestres consecutivos. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) foi 

a plataforma de Educação do MOODLE, onde trabalhamos com o Fórum Educacional, 

com foco central no Fórum Temático, no Fórum de Dúvidas e no Fórum do Café. No 

que se relaciona à problemática investigada, esta foi centrada nos questionamentos a 

seguir:  

 

 Que estratégias são usadas por tutores, professores e alunos, visando à 

interação nos fóruns educacionais a distância na disciplina Morfologia da 

Língua Portuguesa?  

 

 Tais estratégias contribuem para o processo de interação nesses fóruns, no 

sentido de fomentar e gerar reflexão? 

 

 

Visando, pois, trilhar o percurso da pesquisa qualitativo-netnográfica, e tendo 

por objetivo averiguar em que sentido as estratégias de interação utilizadas pelos pares 

acima destacados, em uma disciplina do curso de LETRAS a distância, promoveram a 

interação, o seguinte caminho metodológico foi traçado:  

 

 Categorização das estratégias de interação utilizadas por 

professores, tutores e alunos nos Fóruns Educacionais de uma 

disciplina do curso de LETRAS da UFPB virtual. 
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 Análise das estratégias de interação utilizadas tendo em vista 

a concepção de linguagem, interação verbal e dialogismo de 

Bakhtin (1929/ 2010)  

 

É importante ressaltar que, no corpo da análise, as interações foram transcritas 

de forma fragmentada, tendo em vista a densidade do corpus. No apêndice, entretanto, 

tais interações foram transcritas em sua totalidade.  

Em relação aos nomes reais dos interlocutores discursivos (professor/ tutor/ 

aluno) das sessões aqui referidas, estes foram, para fins de análise, e tendo em vista as 

questões éticas da pesquisa, substituídos por P1 (professor 1), T1 (Tutor 1), T2 (Tutor 

2), T3 (Tutor 3), T4 (Tutor 4), A1 (Aluno 1) e sequência, conforme o número de alunos 

que apresentou contribuições. Tal procedimento objetivou a preservação do anonimato 

dos participantes discursivos. Ainda em relação à análise, esta foi realizada a partir de 

três fóruns distintos, conforme elencados a seguir: 

 

1. As interações no Fórum Temático da Disciplina, tendo em vista as 

interações professor-aluno, tutor-aluno e aluno-aluno; 

2. As interações no Fórum de Dúvidas da disciplina, tendo em vista as 

interações professor-aluno, tutor-aluno e aluno-aluno; 

3. As interações no Fórum do Café da disciplina, tendo em vista as 

interações professor-aluno, tutor-aluno e aluno-aluno. 

 

Feitas as considerações de base metodológica, procedemos, no capítulo 

seguinte, à análise. 
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5 ESTRATÉGIAS DE INTERAÇÃO EM FÓRUNS EDUCACIONAIS: UMA 

ANÁLISE 
 

 

Todo trabalho de investigação de um material linguístico concreto (...) opera inevitavelmente 

com enunciados concretos (...) relacionados a diferentes campos da atividade humana e da 

comunicação. 

 

Bakhtin, 2006, p. 264 

 

 

O corpus analisado constitui-se de recortes de interações que aconteceram no 

Fórum Educacional do Ambiente Virtual de Aprendizagem do MOODLE do curso de 

LETRAS VIRTUAL da Universidade Federal da Paraíba/ UAB. Tais interações 

ocorreram na disciplina Morfologia da Língua Portuguesa (MLP), no período 

compreendido entre março e outubro de 2010, durante dois períodos consecutivos
66

. A 

análise foi desenvolvida tendo por base o amparo teórico de Bakhtin/Volochinov 

(1929/2010), Bakhtin (2006), Belloni (2003) e Palloff & Pratt (2004), a partir de 3 

momentos: 

 

 Categorização e análise das estratégias de interação no Fórum Temático 

(FT) 

 Categorização e análise das estratégias de interação no Fórum de 

Dúvidas (FD). 

 Categorização e análise das estratégias de interação no Fórum do Café 

(FC). 

 

Em cada um dos fóruns educacionais acima elencados, foram considerados três 

fragmentos de interação, cada um envolvendo os interlocutores (1) professor-aluno, (2) 

tutor-aluno e (3) aluno-aluno. No que se relaciona às estratégias de interação 

categorizadas
67

 e utilizadas na análise, estas são apresentadas no gráfico 1: 

 

    

                                                
66 Períodos 2010-1 e 2010-2 
67 As estratégias de interação apresentadas na presente pesquisa foram categorizadas pela pesquisadora, a 

partir da observação do corpus / das interações. 
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ESTRATÉGIAS DE INTERAÇÃO UTILIZADAS NOS FÓRUNS DE MLP 

          

Figura 14 – Síntese das estratégias de interação categorizadas nos Fóruns da disciplina MLP 

 

 

As estratégias, observadas nos fóruns educacionais da disciplina MLP, 

funcionaram como modos de dizer. Nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 desenvolvemos a análise da 

interação nos fóruns educacionais Temático, de Dúvidas e do Café. 

 

5.1 Análise das Interações no Fórum Temático: Construindo Conhecimento  

 

                                                            

 

A análise das interações do Fórum Temático
68

 focou 3 episódios de interação 

entre os interlocutores professor-aluno, aluno-aluno e tutor-aluno, durante as trocas que 

ocorreram no período compreendido entre 12 de agosto e 4 de outubro de 2010
69

. A 

                                                
68 O fórum temático analisado foi o primeiro fórum aberto na disciplina, no período 2010-1 
69 Período 2010-2 
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temática abordada foi Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional, conteúdos 

trabalhados na disciplina. A seleção deste fórum Temático, em específico (entre um 

total de 4 Fóruns Temáticos ao longo dos referidos períodos letivos) justifica-se pelo 

seu maior número de interações (196), o que possibilitou uma categorização mais 

detalhada das estratégias recorrentes. As interações ocorreram, quantitativamente, da 

seguinte forma: 149 interações do interlocutor aluno; 46 interações do interlocutor tutor 

e 01 interação do interlocutor professor. O percentual é ilustrado no gráfico 1: 

 

 

Gráfico 1: Percentual de interações por interlocutor no Fórum Temático 
 

Ainda em relação às interações dos interlocutores alunos, que totalizaram 

149, é interessante observar que 129 alunos contribuíram com uma interação 

apenas; 07 alunos contribuíram com 2 interações e 01 aluno contribuiu com um 

total de 6 interações. Tal percentual de interação por aluno é representado no 

gráfico 3: 

 

 

Gráfico 2: Percentual de interações por aluno no Fórum Temático 
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      Sobre  as interações dos tutores, as quais totalizaram 46, observamos que T1 

interagiu 34 vezes; T2 contribuiu com 10 interações; T3 não interagiu no Fórum 

Temático Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional; T4, por sua vez, contribuiu 

com 1 interação, conforme demonstrado no gráfico 3: 

 

 

Gráfico 3: Percentual das interações por tutor no Fórum Temático 

 

As contribuições do interlocutor professor no Fórum Temático constaram de 1 

interação. Ressaltamos, entretanto, que as interações dos tutores a distância foram, em 

sua maior parte, conduzidas à luz das orientações do professor da disciplina, a partir dos 

encontros realizados ao longo dos períodos 2010-1 e 2010-2.   

A seguir (5.1.1) a atenção está voltada para uma interação entre o par professor-

aluno. Posteriormente são observados mais dois episódios retirados desse mesmo 

fórum: um relacionado à interação do par aluno-tutor (5.1.2) e outro relativo à interação 

do par aluno-aluno (5.1.3), totalizando um número de três fragmentos de interação no 

Fórum Temático (FT), conforme proposta metodológica apresentada no capítulo 

dedicado à metodologia e procedimentos metodológicos. 

 

5.1.1 Interação Professor-Aluno 

 

 

O recorte analisado foi de uma interação ocorrida em setembro de 2010, no 

período 2010-2. As estratégias de interação categorizadas foram analisadas à luz da 

concepção de linguagem de Bakhtin, de seus conceitos de enunciação, palavra, 

dialogismo, interação e compreensão responsiva ativa, e, também, da concepção de EaD 
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presente nos estudos de Belloni (2003) e de Palloff & Pratt (2004). Os interlocutores 

discursivos, na interação analisada, são professor e aluno da disciplina MLP. No recorte 

transcrito a seguir, o aluno 41 dirige-se ao tutor 1 pedindo algumas explicações em 

relação ao tópico de estudo, Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional: 

 

 
Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 70 
por ALUNO 41 - sexta, 3 setembro 2010, 15:44 

[Tutor(a)] 1, não é por falta de leitura , acho que é pela complexidade do assunto, pois quanto mais leio mas tenho 
dúvidas: 
 
Gostaria que explicasse o que é exatamente uma palavra pertencer ao mesmo paradigma que outra.  
Seria por exemplo : Palavras que mantêm o mesmo radical quando flexionadas? 
 

Ex: mandava, mandava 
 
belo, bela 
 
e quanto a :  
beleza, belezinha 
mandado, mandamento 
São exemplos de morfologia flexional ou derivacional? 
Visto que elas também mantiveram o mesmo radical depois que formaram novas palavras 

As categorias gramaticais são exatamente o quê? 
As desinências de modo ,número pessoa, tempo, em verbos ? 
Ex: cantarei, cantei , canto cantava, cantasse, cantou... 
De número- singular ou plural ? 
Ex: bolo , bolos, bola , bolas 
De gênero- masculino e feminino 
Gato, gata, menino, menina 
E quanto ao grau do adjetivo, os sufixos de aumentativo e diminutivo, são exemplos de morfologia derivacional ou 

flexional? 
Ex: beleza, belezinha 
Os sufixos são exemplos de categorias gramaticais? 

                  Recorte de interação aluno-tutor/ professor, ocorrida em setembro de 2010 

 

        Ao consideramos a interação do aluno 41, categorizamos as seguintes estratégias 

de interação: Estratégia de interação de propostas e/ ou pedidos de ajuda e/ou 

esclarecimentos; e estratégia de interação de questionamentos, indagações e/ ou 

problematizações acerca do conteúdo trabalhado na disciplina. O aluno 41, no recorte 

analisado, dirige-se ao tutor a distância da disciplina (T1) solicitando ajuda. Ele pede 

explicações sobre “o que é exatamente uma palavra pertencer ao mesmo paradigma 

que outra”. O aluno 41 lança, também, a seguinte indagação: “E quanto à beleza, 

belezinha, mandado, mandamento? São exemplos de morfologia flexional ou 

derivacional? As categorias gramaticais são exatamente o que?”. Posteriormente, o 

mesmo aluno lança a questão: “Os sufixos são exemplos de categorias gramaticais? A 

análise deste recorte revela que, nas diversas esferas da atividade humana, os 

                                                
70 Interação número 63, apresentada no apêndice. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12629&course=913
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interlocutores da enunciação
71

 ocupam diferentes posições. Tais posições são peculiares 

ao contexto de situação e de produção do enunciado.  

No caso do gênero Fórum Educacional, o qual se configura como um gênero 

secundário da esfera da educação, e que surge nas condições de um convívio cultural 

organizado, seus interlocutores desempenham um papel específico e particular na 

intermediação múltipla. O aluno, dentro dessa nova modalidade de educação, entretanto, 

apresenta um diferencial na interação: a ele é dado um papel principal, o de construtor 

de conhecimento. Ele se configura como protagonista de uma construção colaborativa 

do saber, a partir do monitoramento e da mediação do professor e do tutor. No recorte 

transcrito, o aluno 41 utiliza-se da estratégia de interação centrada em pedido de 

esclarecimentos e se dirige ao mediador da interação, colocando-se disponível para essa 

construção. Para isso, ele não apenas pede esclarecimentos, mas, também, problematiza, 

coloca alguns questionamentos, frutos de sua leitura anterior e resultados de sua 

reflexão e compreensão: “E quanto à beleza, belezinha, mandado, mandamento? São 

exemplos de morfologia flexional ou derivacional?”. As estratégias de interação, dessa 

forma, se sobrepõem e se confundem: o aluno, na construção coletiva de conhecimento, 

pede esclarecimento. Ao mesmo tempo, entretanto, ele questiona e suscita questões, o 

que lhe coloca como detentor de um papel de destaque na construção de conhecimento 

coletivo. Nesse sentido, os interlocutores da enunciação ocupam diferentes posições, 

posições essas peculiares ao contexto de situação, de produção e de circulação do 

enunciado.  

No recorte a seguir, o professor, a partir de uma compreensão responsiva ativa, 

interage com o aluno 41 e lhe dá um feedback em relação às questões por ele 

levantadas. 

 

                                                
71 A natureza da enunciação deve ser entendida enquanto um produto de interação social e situa-se no 

meio social que envolve o indivíduo. 
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 Recorte de interação professor-aluno ocorrida em setembro de 2010 

 

 Verificamos o embate acadêmico de um locutor (aluno 41) diante de um 

interlocutor (professor 1) a partir da interação verbal e tendo em vista um propósito 

comunicativo bem definido, a construção de conhecimento. A língua, constituída da 

interação verbal, é realizada pela enunciação ou pelas enunciações. É importante 

observar, nesse sentido, que o fórum temático tem sempre uma temática fixa, única, 

proposta pelo professor e/ou tutor, e tendo por base o programa trabalhado na 

disciplina/ curso. Dessa forma, ele se constitui como um espaço em que se aborda e se 

discute um conjunto restrito de temas, a partir de enunciados concretos, irrepetíveis e 

únicos. Na interação acima transcrita, entre os interlocutores professor e aluno, o 

professor, ao dar o feedback ao aluno, retoma o tema em destaque e utiliza-se das 

seguintes estratégias de interação: 

 

Estratégia de interação centrada em colaboração (relativa ao conteúdo trabalhado na 

disciplina): o professor, enquanto participante legítimo do fórum educacional se propõe 

a ajudar, e coloca-se como um dos protagonistas da cena da enunciação: “Vamos por 

parte”. Nesse instante, o interlocutor professor é o “dono” da palavra, mesmo que por 

                                                
72 Interação número 160, apresentada no apêndice. 

 

 
Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional

72 
por PROFESSOR 1 - quarta, 8 setembro 2010, 21:15 

  

ALUNO 41, 
Vamos por parte: 
1º) Não é a palavra que é aleatória e sim o processo de derivação. 
A derivação é considerada um processo facultativo, de caráter aleatório, porque não se impõe como obrigação para 
o falante.  
Veja, eu posso dizer: “Comprei um carrão”, ou simplesmente “Comprei um carro”. Usar o substantivo no grau 
aumentativo depende de meu propósito comunicativo. Se eu quero, por exemplo, chamar a atenção para o que estou 
dizendo, eu faço uso do substantivo no grau aumentativo. Mas esse uso não é obrigatório.Diferentemente do que 

ocorre na flexão, que é um processo que se impõe como obrigação.  
Observe a frase: As alunas são estudiosas. O uso do verbo na terceira pessoa do plural não depende da minha 
vontade, mas é obrigatório, uma vez que é uma regra estabelecida.” Por regra, o verbo concorda com o sujeito em 
número e pessoa. Já o adjetivo (estudiosas) concorda, por regra, com o substantivo. Usar o adjetivo flexionado em 
gênero e número não é uma opção do falante. 
2º) Na estrutura das palavras, identificamos elementos mórficos denominados de prefixos e sufixos. Não usamos a 
terminologia morfemas derivacionais específicos, ou sufixos específicos. O que há são sufixos derivacionais 
formadores de:  

a) substantivos: casamento, beleza, facilidade; 
b) adjetivos: gostoso, maternal, admirável; 
c) verbos, como amanhecer, cortejar, civilizar; 
d) advérbios: facilmente  
3º) A derivação é uma operação morfológica em que se faz uso de prefixos e de sufixos derivacionais. Como 
vimos, o uso desses elementos não é obrigatório, como ocorre com os morfemas flexionais.  
Colocamos um texto de apoio sobre morfologia flexional e morfologia derivacional, a leitura desse texto é 
indispensável para que você compreenda bem o assunto.  

Boa leitura. 
Um abraço, 
PROFESSOR 1 

 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=4285&course=913
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um dado momento. Ao fazer uso da estratégia de colaboração no que se relaciona à 

orientação sobre o conteúdo, ele inicia os esclarecimentos: “Veja, eu posso dizer: 

“Comprei um carrão”, ou simplesmente “Comprei um carro”. Usar o substantivo no 

grau aumentativo depende de meu propósito comunicativo. Se eu quero, por exemplo, 

chamar a atenção para o que estou dizendo, eu faço uso do substantivo no grau 

aumentativo. Mas esse uso não é obrigatório. Diferentemente do que ocorre na flexão, 

que é um processo que se impõe como obrigação”. O interlocutor professor, ao fazer 

uso da palavra, a partir de uma competência legítima, colabora com o conteúdo 

trabalhado na disciplina e dá os esclarecimentos solicitados pelo aluno. Tais 

esclarecimentos são dirigidos não apenas ao aluno 41, para o qual ele se reporta no 

início da interação, mas também à totalidade da audiência social, aos demais 

participantes discursivos, que podem, cada um a seu tempo (no que se relaciona à 

compreensão responsiva ativa), retomar a interação e continuar o “tecer” dialógico, 

tanto através da “reflexão interior”, como através do “tecer” que se dá com o “outro”, 

ou com os “outros”, que compõem o ambiente do fórum educacional.  

 

Estratégia de recondução/ redirecionamento: o professor continua se prontificando a 

colaborar com o esclarecimento da dúvida do aluno, dando direcionamentos a serem 

seguidos: “Colocamos um texto de apoio sobre morfologia flexional e morfologia 

derivacional, a leitura desse texto é indispensável para que você compreenda bem o 

assunto. Boa leitura”. Observamos, no discurso do professor, um convite à leitura e à 

construção a partir dos direcionamentos oferecidos; o professor 1 não dá respostas 

prontas, definitivas e/ou acabadas, mas chama o aluno a tecer, conjuntamente, o 

conhecimento acadêmico. Esse tipo de interação é bem presente e visível no discurso 

dos interlocutores professores, nos fóruns educacionais da Educação a Distância. É a 

partir do modo de dizer que implica recondução e redirecionamento que a aprendizagem 

é construída e que novos caminhos são traçados. 

 

Estratégia de interação centrada em retomada: o professor recorre muitas vezes à 

estratégia de retomada para resgatar as leituras, as vozes enunciativas dos interlocutores 

que compõem o fórum, o conhecimento prévio inerente a cada interlocutor, e o 

conhecimento que o aluno traz dentro de si, tanto ao longo das leituras solicitadas na 

disciplina como a partir do discurso de outrem. Podemos observar esse movimento 

espiralado de retomada pelo recorte transcrito: “A derivação é uma operação 
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morfológica em que se faz uso de prefixos e de sufixos derivacionais. Como vimos, o 

uso desses elementos não é obrigatório, como ocorre com os morfemas flexionais”. 

Cada interlocutor registra a sua contribuição a partir de uma proposição anteriormente 

levantada. Estão presentes, nesse sentido, as vozes sociais e acadêmicas participantes da 

costura coletiva e do tecer discursivo. Cada interlocutor resgata e reconstrói, de alguma 

forma, os registros anteriores, criando um ambiente de interação em que a palavra que 

eu enuncio está sempre entrelaçada à palavra que a antecede (a palavra do outro) e às 

vozes que a constituem: os interlocutores vivem, assim, no universo das palavras do 

outro/ dos outros, reagindo às suas palavras e às contra-palavras, assimilando-as ou não, 

a partir de um processo de retomada do eterno inacabado e incompleto, conforme os 

princípios bakhtinianos de Linguagem. Essa interação é bem visível e presente na 

interação nos fóruns educacionais analisados, e é parte integrante da pedagogia usada no 

trabalho com os conteúdos dos fóruns educacionais. Acreditamos que os movimentos de 

retomada sejam importantes na organização composicional dos fóruns educacionais 

pelo fato de que as interações postadas não obedecem à cronologia de suas postagens. 

Em virtude disso, os movimentos de retomada são necessários para que os 

interlocutores estejam sempre situados em relação ao desenvolvimento e andamento da 

discussão como um todo. 

Verificamos, no que se relaciona às estratégias de interação entre professor e 

aluno, que o interlocutor professor participa das interações de modo a colaborar com o 

aluno no esclarecimento de dúvidas relativas ao conteúdo tratado no Fórum Temático e 

conduzi-lo/ reconduzi-lo a passos que promovam a sua maior autonomia. No que se 

relaciona ao interlocutor aluno, este se utiliza, em grande parte, da estratégia de 

interação centrada, tanto em pedido de esclarecimento, quanto em indagações e 

questionamentos, o que é comum na relação entre os interlocutores professor e aluno. 

Verificamos, também, que o uso de tais estratégias na estrutura composicional do fórum 

educacional promove o movimento de alternância de papeis discursivos, onde o 

interlocutor “ouvinte” se torna falante e o interlocutor “falante” se torna ouvinte, num 

tecer constante de ideias a partir das trocas de papéis e de dizeres.  

Paralelamente, observamos que o Ambiente Virtual de Aprendizagem do 

MOODLE, por ser baseado em uma filosofia educacional e em uma estrutura 

pedagógica de construcionismo social, elegendo o discurso colaborativo como um meio 

de intercâmbio, construção e reconstrução de diferentes saberes, apresenta-se em 
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consonância com a concepção de linguagem que tem foco na interação. 
73

No item  

5.1.2, a atenção é centrada na análise da interação entre os interlocutores tutor-aluno. 

 

5.1.2 Interação Tutor-aluno: 

 

 

 

        As estratégias observadas e analisadas baseiam-se nas interações transcritas no que 

se relaciona à interação entre os interlocutores discursivos tutor e aluno. O Tutor 1 

lança, na abertura do Fórum Temático 1, uma proposta para reflexão a partir de várias 

questões suscitadas: Quais os setores do campo da Morfologia? Quais os caracteres 

que estabelecem oposição entre tais campos? Como ilustrar tais aspectos de oposição? 

A seguir, para uma melhor visualização, transcrevemos a proposição da equipe da 

tutoria a distância, para a abertura da discussão do Fórum Temático e posterior 

reflexão/ interação dos alunos: 

 

Re Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional
74

 
por [Tutor(a)] 1 - terça, 31 agosto 2010, 16:50 

Tendo por base os estudos sobre morfologia derivacional e morfologia flexional retomem os conceitos apresentados 
e pensem sobre as seguintes questões: 
Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Quais são os seus caracteres de oposição? 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Leiam o texto MORFOLOGIA FLEXIONAL E MORFOLOGIA DERIVACIONAL disponibilizado na página da 

nossa disciplina.  
Contamos com a participação e contribuição de todos vocês! 
Um abraço, 
[Tutor(a)] 1 

 

 Recorte de Interação Tutor-aluno ocorrida em 31 de agosto de 2010 

  

O tutor, ao propor as questões utiliza-se das estratégias de pedido de colaboração 

em relação ao conteúdo. Isso é bem visível ao final de sua interação, quando o mesmo 

orienta os alunos a lerem o texto solicitado para a discussão, e reitera a importância da 

participação de todos: “Contamos com a participação e contribuição de todos vocês!”. 

Mais tarde, devido ao silêncio virtual dos alunos, o tutor retoma a mesma proposta na 

tentativa de renovar o pedido de colaboração com o conteúdo. Dessa vez, entretanto, ele 

faz uso de elementos lexicais que promovem uma maior leveza e fluidez ao convite 

feito. A seguir, a interação é transcrita: 

                                                
73 Ao final da análise das demais interações desse fórum temático (interações entre tutor-aluno e aluno-

aluno), as estratégias de interação que foram observadas serão demonstradas no gráfico.  

 
74 Interação número 1, apresentada no apêndice. 
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Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional75 
por [Tutor(a)] 1 - terça, 31 agosto 2010, 20:33 

Olá, pessoal!  

Alguém para me fazer companhia nesse bate-papo acadêmico? 
O que vocês podem me dizer em relação às questões propostas?  
Estou aguardando..... 
Abraços, 

[Tutor(a)] 1 

 Recorte de Interação Tutor – aluno em 31 de agosto de 2010 

 

O tutor 1, nesse sentido, reforça o pedido de colaboração no que se relaciona à partilha 

do conteúdo a ser discutido no Fórum Temático 1
76

. Para isso, ele utiliza-se de uma 

linguagem mais pessoal e informal, a partir da escolha dos elementos lexicais “pessoal” 

e “bate-papo acadêmico” que denotam uma maior leveza e fluidez à atividade 

acadêmica por ele proposta. Somando-se a isso, o emoticon
77

 utilizado implica 

cumplicidade, parceria e trabalho conjunto, o que vem renovar, de uma forma mais 

amena, o convite feito na interação 1. É importante ressaltar que os emoticons implicam 

uma entonação expressiva, em acento apreciativo/ valorativo, fazendo parte da 

enunciação e de todo um contexto de situação e de produção de enunciados. Sobre a sua 

utilização nesse tipo de atividade discursiva, observamos, a partir das leituras e estudos 

realizados, que tal elemento tipográfico não verbal não é um exemplar significativo e 

recorrente no gênero discursivo fórum educacional, podendo causar diferentes efeitos. 

Sua ocorrência, entretanto, pode ser observada nesse tipo de atividade comunicativa 

tendo em vista necessidade de criação de uma atmosfera mais propícia e favorável à 

condução de uma discussão em fórum educacional.  

No recorte seguinte, o aluno 1, atendendo à proposta do tutor 1, finalmente inicia 

a discussão sobre a temática proposta, embora de forma ainda incipiente e superficial: 

 

Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional
78

 
por ALUNO 1 - terça, 31 agosto 2010, 21:44 

1)Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?  
R=Morfologia Derivacional ou Lexical e a Morfologia Flexional.  
2)Quais são os seus caracteres de oposição? 
 R=Flexão e Derivação  

3)Em termos práticos, como podemos exemplificá-los?  
Flexão :Menin/a/s Bonit/a/s 
 Derivação: Ele foi para Pedreira( pedra)  

 Recorte de Interação Tutor – aluno em 31 de agosto de 2010 

 

                                                
75 Interação número 2, apresentada no apêndice. 
76 Primeiro fórum temático do período 2010-1 
77 Ícone da emoção = emoticon 
78 Interação número 3, apresenta no apêndice. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13118&course=913
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O aluno 1, no exemplar transcrito, utiliza-se das seguintes estratégias: 

 

Estratégia de interação centrada em pergunta-resposta. as respostas dadas, nesse 

sentido, são bem pontuais, transcritas do material impresso, sem reflexões mais 

profundas, ainda no nível inicial/ superficial/ raso de compreensão. A estratégia de 

interação Pergunta-Resposta (PR) é uma das marcas características do ensino presencial 

e da educação tradicional. O professor/ tutor, nessa perspectiva, pergunta; o aluno, por 

sua vez, responde, sem que haja um salto de um nível mais superficial de compreensão 

para outro nível, mais crítico intensivo e reflexivo. No próximo recorte de interação, o 

aluno 2 dá continuidade à interação sobre a temática proposta: 

 

 
Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional

79 

por ALUNO 2 - terça, 31 agosto 2010, 22:46 

 

Os dois grandes setores do campo da morfologia são a morfologia derivacional(M.D.) e a morfologia flexional(M.F.) 
que possuem os sguintes caracteres de oposição: 
I. Processo obrigatório(M.F.)/processo facultativo(M.D.) 
Para compreendermos as flexões(gênero, número, modo, tempo) é necessário a presença de morfemas flexionais: 
Ex.: As meninas cantavam  

Na derivação, a palavra derivada é aleatória, ou seja, não há um morfema espécifico: 
Ex.: A menina chegou infeliz/felicíssima 
 
II. Processo sistemático e coerente(M.F.)/processo não sistemático(M.D.) 
As palavras devem flexionar-se adequadamente dentro da oração para concordar com outras: 
Ex.: As meninas cantavam 
 
III. Processo rigorosamente gramatical(M.F.)/processo lexical(M.D.) 

 
IV. Processo exaustivo(M.F.)/processo não exaustivo(M.D.) 

Recorte de Interação Tutor – aluno ocorrida em 31 de agosto de 2010 

 

 

A seguir o tutor 1 interage com o aluno 1: 

 

 
 
Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional

80
 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 1 setembro 2010, 05:37 

 
 

Olá, ALUNO 1!  

Isso mesmo! A morfologia derivacional e a morfologia flexional são os dois grandes setores da morfologia! 
Peço, apenas, que você retome o material de leitura e veja quais são os caracteres de distinção/ oposição relativos à 
morfologia derivacional e flexional, ok?  
Observe o que o colega ALUNO 2 postou. Vai lhe ajudar bastante na sua formulação.  
Veja, também, se há alguma dúvida. 

Aguardamos o seu retorno aqui! 
Um abraço, 
[Tutor(a)] 1 

 Recorte de Interação Tutor – aluno ocorrida em 31 de agosto de 2010 

 

                                                
79 Interação número 4, apresentada no apêndice. 
80 Interação número 5, apresentada no apêndice. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12177&course=913
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Em relação às estratégias utilizadas pelo tutor 1 na interação anterior, categorizamos as 

estratégias de: 

 

Estratégia de retomada: o tutor 1 faz referência ao  material de leitura disponibilizado, 

ao conteúdo temático e à importância da interação realizada pelo aluno 2. Ele retoma e 

reitera o discurso do aluno 1. É interessante observar, nesse processo de retomada, como 

o interlocutor tutor começa e como ele finaliza a interação. O “Olá”, no início da 

interação, e o “Um abraço”, no final, têm uma função linguística especifica de manter a 

interação mais informal, e de, ao mesmo tempo, aproximar o aluno do tutor, no contexto 

da interação. 

 

 

Estratégia de (re)condução e (re)direcionamento: o tutor dá direcionamentos ao 

aluno. É importante observar que as várias estratégias aqui mencionadas estão 

sobrepostas umas às outras, e muitas vezes se confundem e se entrelaçam, não sendo 

excludentes. Na estratégia de recondução, por exemplo, verificamos, como estratégia 

paralela e recorrente, a estratégia de motivação e incentivo, que terminam por agir como 

modalizadores do discurso da recondução. Observamos que a modalização, através da 

motivação, atua para que os alunos sigam adiante. Tal recurso de modalização é uma 

característica recorrente no discurso dos tutores e professores ao interagirem com 

alunos. 

 

Estratégia de motivação e de incentivo: no recorte transcrito, na interação entre tutor e 

aluno, em agosto de 2010, o tutor modaliza direcionamentos dados a partir das 

estratégias de motivação e de incentivo. Verificamos que tal modo de dizer é recorrente 

ao longo das interações nos fóruns educacionais. Isso pode ser observado a partir do 

enunciado: “Isso mesmo!”. O tutor, antes de reconduzir e orientar os passos futuros do 

aluno utiliza-se de elementos linguísticos que propiciem, ao aluno, um retorno positivo 

em relação ao que, até então, foi feito por ele, à sua entoação avaliativa. A estratégia de 

motivação e de incentivo funciona, muitas vezes, como um primeiro movimento para 

uma recondução posterior. A seguir apresentamos a sequência da interação anterior. Tal 

interação é marcada pela recorrência da estratégia centrada em perguntas e respostas 

(PR). O aluno 3 chega, inclusive, a transcrever literalmente cada pergunta antes de dar a 

sua contribuição no Fórum Temático, conforme podemos observar: 
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Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional
81

 
por ALUNO 3 - quarta, 1 setembro 2010, 07:56 

 Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Morfologia derivacional ou lexical e a morfologia flexional. 

 Quais são os seus caracteres de oposição? 
A derivação e a flexão. 

 Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Derivação: processo pelo qual são formadas novas palavras. 

Ex.: Com a palavra livro podemos formar outras palavras como livraria, livreiro 
Flexão: processo através do qual se indica as categorias gramaticais. 
Ex.: menin/o/s - plural; alun/o – singular 

Recorte de interação Interação Tutor – aluno em 31 de agosto de 2010 

 

A seguir, o tutor 1 retoma o diálogo na tentativa de problematizar e de levar o 

aluno a uma maior reflexão e diálogo interior. Para isso ele utiliza-se da estratégia de 

interação centrada em indagações e questionamentos, conforme destaque dado em 

negrito: 

 

Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional
82

 
por [Tutor(a)] 1 - quarta, 1 setembro 2010, 09:50 

Olá, ALUNO 3! 
Tudo bem? Acabei de dar um retorno a ALUNO 1 a em relação aos caracteres de oposição entre a morfologia 
derivacional e flexional. Precisamos pensar mais sobre isso. O que você poderia nos dizer?  

Aguardamos, ok? 
Abraços, 
[Tutor(a)] 1 

 

 Recorte de interação Tutor – aluno em 31 de agosto de 2010 

 

 

Observamos que tutor 1 não dá respostas prontas e/ou autorizadas. Ele, ao 

contrário, convida o aluno a refletir e, a partir dessa reflexão, dá um feedback naquele 

fórum temático: “Precisamos pensar mais sobre isso. O que você poderia nos dizer?”. 

Verificamos que a estratégia da problematização, quando utilizada de modo mais 

constante e pontual, pode ser um elemento significativo na construção coletiva, base 

teórica da proposta da Educação a Distância e da teoria sociointeracionista de Bakhtin.  

A partir dos recortes destacados da interação tutor-aluno, verificamos que o 

interlocutor tutor participa das interações de modo a colaborar com o aluno no 

esclarecimento de dúvidas relativas ao conteúdo tratado no Fórum Temático. Para isso, 

e na tentativa de conduzi-lo a uma maior autonomia e reflexão, ele faz uso de retomadas 

e problematizações, reconduzindo o aluno e motivando-o a continuar na construção de 

um saber reflexivo, pautado no “pensar” coletivo. No que se relaciona ao interlocutor 

aluno, este se utiliza, em grande parte, da estratégia de interação centrada, em PR 

                                                
81 Interação 6, apresentada no apêndice. 
82 Interação 7, apresentada no apêndice. 

 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12430&course=913
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(pergunta e resposta), fazendo uso, muitas vezes, de transcrições literais do conteúdo 

postado, tanto no material impresso, como dos textos disponibilizados pelo professor na 

plataforma do MOODLE.  

Em relação às interações, observamos a necessidade de um maior uso de 

mensagens substanciais, que são relevantes para o contexto da construção de 

conhecimento. As mensagens não substanciais
83

 são também necessárias para a 

interação, todavia, elas devem ultrapassar o limite da superficialidade, o nível raso das 

trocas, para dar lugar a um intercâmbio reflexivo e consciente de saberes, através da 

colaboração e construção coletiva de conhecimento. A seguir, destacamos a interação 

mantida entre os interlocutores aluno e aluno. 

 

5.1.3 Interação aluno-aluno 

 

No Fórum Temático 1 (FT 1) há apenas duas ocorrências de interação entre os 

interlocutores aluno-aluno. Acreditamos que o número reduzido de interações entre tais 

interlocutores seja, ainda, resquício da educação presencial. Nessa modalidade de 

ensino a figura do professor reflete conhecimento, autoridade e poder. Os alunos, assim, 

parecem mais seguros em interagir com professores e tutores, interlocutores discursivos 

que necessitam ter esse “saber”. Somando-se a isso, acreditamos que os alunos ainda 

estejam no processo de tomada de consciência em relação à necessidade e à importância 

da construção coletiva de conhecimento. A seguir, transcrevemos a primeira interação 

entre os interlocutores discursivos aluno- aluno: 

 

 
Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional

84 
por ALUNO 72 - segunda, 6 setembro 2010, 17:19 

Olá ALUNO 63, tudo bem? 
Os colegas já definiram muito bem a morfologia flexional e derivacional, porém as definições e exemplos citadas por 
você achei mais consistentes. Entretanto deixo registrado a minha contribuição. 
A morfologia de uma língua envolve processos com características distintas, em que a flexão é um processo 
obrigatório, sistemático e coerente que impõe severas implicações sintáticas. 

 Recorte de Interação do aluno 72 em 06 de setembro de 2010 

 

 

                                                
83 Mensagens não substanciais seriam aquelas que visam, simplesmente, testar se o canal de comunicação 

está aberto à comunicação. Elas não dizem muito em termos de conhecimento, se considerarmos a 

proposta da Educação a Distância. 
84 Interação número 105, apresentada no apêndice. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=9942&course=913
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Na interação transcrita, o aluno 72 refere-se às contribuições já feitas pelos 

colegas, e retoma a noção de morfologia flexional, alertando para a clareza das 

definições dadas pelo colega, o aluno 63. De certa forma, o aluno 72 utiliza-se da 

estratégia de interação centrada em concordância
85

, o que é muito comum e recorrente 

nas interações observadas nos fóruns educacionais. A seguir, transcrevemos a segunda 

interação, entre os alunos 41 e 88: 

 

Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional
86

 
por ALUNO 88 - terça, 7 setembro 2010, 23:19 

Queridos tutores e colegas. 
Tanto na: 
FLEXÃO - Processo obrigatório, sistemático, gramatical e exaustivo 
e na: 
DERIVAÇÃO - Processo facultativo, assistemático, lexical e não-exaustivo. 
os exemplos dos processo acabam se misturando muito um com o outro. 
Como vou identificar se, por exemplo, na derivação o processo é facultativo ou lexical, o mesmo acontece com a 
flexão, como identificar os processos? 
Espero que entenderam minha pergunta. 

Obrigado. 

 Recorte de interação aluno-aluno em setembro de 2010 

 

Na interação da Figura 41, o aluno 88 dirige-se a alunos e tutores e lança o 

seguinte questionamento: “Como vou 
87

identificar se, por exemplo, na derivação o 

processo é facultativo ou lexical, o mesmo acontece com a flexão, como identificar os 

processos?”. Em seguida o aluno 41, a partir de uma compreensão responsiva ativa, dá 

um retorno ao colega: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
85 É interessante observar que estratégias de discordância geram argumentação. Provavelmente, por isso, 

tais estratégias não foram  recorrentes nos fóruns observados. 
86 Interação número 129, apresentada no apêndice 
87 A interação do aluno foi transcrita na íntegra. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12410&course=913


109 

 

 

 
Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional

88 
por ALUNO 41 - terça, 14 setembro 2010, 15:06 

 

ALUNO 88, vou tentar explicar a diferença entre esses processos conforme eu entendí. 
 
Na formação de palavras o processo flexional é: 
 

Obrigatório-Pois pelo processo de formação flexional precisamos seguir regras obrigatórias. 
Por exemplo: 
Em verbos- As desinências de tempo , modo, nº e pessoa são obrigatórias quando flexionamos os verbos e elas 
devem seguir regras de concordância. 
Ex: eu canto, eu cantei, ele cantou, nós cantaremos, eles cantarão 
 
em substantivos ou adjetivos- as flexões de singular,plural, gênero. 
Ex. bola, bolas, boneca,boneco,meninos,meninas,menina,menino 

 
É sistemático, gramatical e exaustivo pois obedece ao sistema estrutural interno da língua que dita regras de 
gramática comode concordância verbal , etc. 
Por exemplo: 
 
As garotas cantam bem. Nessa frase eu não poderia dizer : As garotas cantei, cantou, cantaste,cantamos bem, pois na 
gramática normativa da língua portuguesa existe uma regra que diz que o verbo deve concordar com o sujeito em nº 
e pessoa.  
 

No exemplo: Os meninos são bonitos- Eu também não poderia dizer: Os meninos são bonitas, também por regras de 
concordância etc. 
 
 
O processo derivacional: É facultativo, assistemático e não-exaustivo pois na derivação não somos obrigados por 
regras sistemáticas a usar determinada forma de flexão em uma palavra. 
Por exemplo : Da palavra carro pode derivar: carrão, carrinho,carreta e eu uso a forma que eu quiser no meu 
enunciado ,dependendo do que eu esteja querendo dizer. 

Ex. Eu comprei um carrão,um carrinho, uma carreta, etc. 
 
No processo de formação derivacional os elementos mórficos( prefixos , sufixos de aumentativo, 
diminutivo,superlativo, para formar adjetivos, advérbios ,etc. dependem da minha vontade e eu uso o que eu quiser 
independente de regras, por isso é aleatório. 
Veja: Você é uma beleza, belezinha . 
Que bolo gostoso,gostozão,gostosinho ! 
Ela chegou apressada, apressadamente 

Ela está felicíssima, amabilíssima 
Entardecer, gotejar,espreguiçar 
 
Na derivação o uso dos elementos mórficos é opcional e na flexão é obrigatório e usado conforme o que dita as 
ragras gramaticais.  
 
Espero ter ajudado. Valeu .  
ALUNO 41. 

 Recorte de Interação aluno-aluno em setembro de 2010 

 

 

 

O aluno 41, ao utilizar-se da estratégia de interação centrada em colaboração 

com o conteúdo, usa seu conhecimento de mundo e as leituras propostas pelos tutores e 

professor (a), retomando conhecimento prévio, e se amparando nos discursos de outrem. 

Observamos, nitidamente, a troca de lugares e de papeis: O interlocutor aluno se 

posiciona e explica, diante dos colegas de “sala”, a outro aluno/ colega. A participação, 

                                                
88 Interação número 177, apresentada no apêndice. 
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que é normalmente predominante do professor no que se relaciona ao esclarecimento de 

dúvidas, passa a ser praticada, nesse momento, pelo interlocutor aluno. Para isso, o 

aluno sintetiza leituras, exemplifica e retoma conceitos previamente abordados. 

Observamos que tal estratégia promove uma costura textual e uma maior reflexão nos 

fóruns educacionais, colaborando com a construção colaborativa de conhecimento. 

A seguir, e na tentativa de sintetizar as nossas observações no que se relaciona às 

interações realizadas no Fórum Temático 1 (interação professor-aluno; tutor-aluno e 

aluno-aluno) da disciplina MLP, apresentamos um gráfico quantitativo das estratégias 

de interação observadas e categorizadas. Das 196 interações realizadas no Fórum 

Temático, 98 interações refletiram perguntas e respostas pontuais sem muita reflexão; 

49 interações refletiram colaboração com o conteúdo trabalhado; 16 interações 

refletiram motivação e incentivo ao aluno; 10 interações refletiram indagações e/ou 

problematizações; 8 interações refletiram, recondução e redirecionamento;  6 interações 

refletiram pedidos de colaboração com o conteúdo tratado; 3 interações refletiram 

retomada/ generalizações e/ou sínteses; 3 interações refletiram pedido de 

esclarecimentos e  2 interações refletiram pontos de concordância: 

 

 

 

Gráfico 4: Percentual das estratégias de interação observadas no Fórum Temático1  

 

 



111 

 

Observamos que as interações utilizadas pelo interlocutor PROFESSOR 

constaram de uma colaboração acerca do conteúdo tratado. Em relação ao interlocutor 

TUTOR, de um total de 46 interações, observamos que 16 interações refletiram 

motivação e incentivo ao aluno; 8 interações refletiram recondução e/ou 

redirecionamento; 7 interações refletiram problematizações, questionamentos e/ou 

indagações; 6 interações refletiram pedidos de colaboração com o conteúdo trabalhado; 

5 interações refletiram colaboração do tutor com o conteúdo tratado; 3 interações 

refletiram retomada, síntese e/ou generalização e 1 interação refletiu ponto de 

concordância: 

 

 

 

Gráfico 5: Percentual das estratégias de interação utilizadas pelo interlocutor tutor no Fórum Temático 

 

 

Quanto às estratégias de interação utilizadas pelo interlocutor ALUNO, 

verificamos que 98 interações refletiram o procedimento Pergunta-Resposta (PR); 44 

interações refletiram colaboração com o conteúdo; 3 interações refletiram 

problematizações e/ou indagações; 3 interações refletiram pedidos de esclarecimento e 1 

interação refletiu ponto de concordância, como podemos observar no gráfico 6: 
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Gráfico 6: Percentual das estratégias de interação utilizadas pelo interlocutor aluno no Fórum Temático 

 

Podemos dizer, assim, que as estratégias de interação predominantes no Fórum 

Temático no que se relaciona ao interlocutor tutor foram as estratégias centradas em 

modos de dizer de motivação, recondução/ redirecionamento e problematização. Os 

tutores, nesse sentido, modalizaram o seu discurso e sua entonação avaliativa através de 

emoticons, de escolhas lexicais, e de motivação e incentivo, na tentativa de reconduzir o 

aluno a partir de problematizações e questionamentos. Sobre o interlocutor aluno, a 

estratégia que se configurou como mais frequente foi a estratégia centrada em perguntas 

e respostas pontuais, ainda sem a capacidade de construção de sua própria voz de 

aprendiz. Observamos, nesse sentido, uma significativa ausência de reflexão do 

interlocutor aluno em relação aos temas propostos: Alguns alunos parecem, inclusive, 

transcrever o que é apresentado nas leituras disponibilizadas (tanto na plataforma do 

MOODLE, como no material impresso, entregue nos polos de apoio presencial). 

Acreditamos que a predominância dessa estratégia de interação (P-R) deva-se ao fato da 

disciplina MLP pertencer ao núcleo duro (hardcore) da linguística, sendo de caráter 

notadamente estrutural. Além disso, atribuímos tal comportamento a resquícios do 

ensino tradicional, pautado, muitas vezes, pela simples transcrição de conteúdo e 

também pela figura do aluno como elemento passivo e receptor do conhecimento. A 

seguir, a atenção é centrada na análise das interações realizadas no Fórum de Dúvidas. 
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5.2 Análise das Interações no Fórum de Dúvidas: Aprendendo a aprender 

 
 

 
 

 

 A análise das interações do Fórum de Dúvidas teve como objeto três episódios 

de interação entre os interlocutores professor-aluno, aluno-aluno e tutor-aluno durante 

o período compreendido entre 12 de agosto e 4 de outubro de 2010 (período 2010-2). 

Em relação à temática nele abordada, esta foi bem abrangente, focando não apenas em 

dúvidas relativas ao próprio conteúdo trabalhado na disciplina MLP, mas também em 

dúvidas relacionadas à própria condução das aulas e à metodologia utilizada. A seleção 

deste fórum de dúvidas justifica-se, assim como o fórum temático, pelo seu maior 

número de contribuições, um total de 68 interações, o que daria uma maior amplitude de 

possibilidades quando da categorização das estratégias de interação ocorridas. É 

importante ressaltar que as 68 interações dividem-se, quantitativamente, em 34 

interações do interlocutor aluno; 29 interações do interlocutor tutor e 05 interações do 

interlocutor professor conforme demonstrado no gráfico 7: 

 

 

Gráfico 7: Percentual de mensagens por interlocutor no Fórum de Dúvidas 
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No tocante às interações dos alunos, é relevante observar que, num universo de 

34 interações, 9 alunos contribuíram 1 vez; 2 alunos contribuíram 2 vezes; 5 alunos 

contribuíram 3 vezes e 1 aluno contribuiu 5 vezes. O percentual de interações é 

demonstrado no gráfico 8: 

 

 

Gráfico 8: Percentual de interações/ aluno no Fórum de Dúvida 

 

Observamos, a partir dos números oferecidos no gráfico 8, que a maior parte dos 

alunos postou uma única contribuição. Sobre as interações dos tutores, observamos, 

pela análise realizada, que das 29 interações, T1 interagiu 17 vezes; T2 interagiu 4 

vezes; T3 interagiu 3 e T4 interagiu 6 vezes. 

 

 

Gráfico 9: Percentual de interações/ tutor no Fórum de Dúvidas 
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No tocante às contribuições do interlocutor professor, esta constou de 5 

interações. 

 

A seguir (5.2.1) a atenção está voltada para um episódio de interação entre o par 

professor-aluno. Posteriormente serão focados mais dois episódios retirados desse 

mesmo fórum: um relacionado à interação entre o par aluno-tutor (5.2.2) e outro relativo 

à interação entre o par aluno-aluno (5.2.3), totalizando um número de três fragmentos de 

interação no Fórum de Dúvidas (FD), conforme proposta metodológica apresentada no 

capítulo dedicado à metodologia. 

 

5.2.1 Interação Professor-Aluno 

 

 

 O recorte analisado foi de uma interação ocorrida em agosto de 2010, no período 

2010-2. Os interlocutores discursivos são tutor e aluno da disciplina MLP. No recorte 

transcrito, o aluno 6 dirige-se a tutores a distância da disciplina para apresentar suas 

dúvidas, tentando compreender o conceito de Morfologia Derivacional e de Morfologia 

Flexional, dois dos assuntos abordados na primeira unidade da disciplina: 

 

Re: dúvida
89

 

por ALUNO 6 - segunda, 23 agosto 2010, 10:15 

Caros tutores [Tutor(a)] 4 e [Tutor(a)] 1, sei que nas próxima unidades aprofundaremos nossos estudos 

sobre a morfologia da língua portuguesa, mas como essas questões de morfologia derivacional e flexional 

apareceram no fórum acho importante que comentemos para que a princípio se tire alguma dúvida, não 

acham colegas? Bem , como a tutora [Tutor(a)] 1 já explicou a morfologia flexional trata das variações 
das palavras que pertencem a um mesmo paradigma e que essas variações vão indicar os valores 

gramaticais que elas representam dentro da palavra . Já a morfologia derivacional trata dos processos de 

formação de palavras na língua portuguesa. Bem resumidamente o processo se dá assim: 

a) uma palavra primitiva que não deriva de outra já existente mas que dá origem a muitas outras palavras. 

Ex. vender, espelho 

b)Uma palavra derivada que é formada a partir de outra já existente. Ex. revenda, revender, espelhado 

c)Uma palavra composta que é formada a partir de duas ou mais palavras já existentes. Ex. pontapé, 

verde-louro, pernilongo. 

Estudei um pouco porém me restam ainda dúvidas como: Os prefixos e os sufixos fazem parte da 

morfologia derivacional como pode ser visto em revenda , revender, espelhado ? Aguardo resposta. 

ALUNO 6.  

Recorte de Interação professor – aluno em agosto de 2010 

 

É importante apontar que, ao consideramos locutor e interlocutor como 

indivíduos socialmente organizados e historicamente situados, e fazendo uso da noção 

                                                
89 Interação número 24, apresentada no  apêndice. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12629&course=913
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de interação verbal, de enunciado, da noção de palavra e da concepção de língua viva, 

utilizada em situações reais e concretas de uso, podemos verificar que a palavra procede 

de alguém, e vai para alguém, para o “outro”, numa alternância constante de papeis. O 

aluno 6, na interação apresentada, se posiciona enquanto locutor e detentor da palavra 

em um dado momento, em relação à sua dificuldade com o conteúdo trabalhado na 

disciplina MLP. Para isso, ele utiliza, a partir de escolhas linguísticas pertinentes ao seu 

“auditório social” (seu interlocutor, tutor da disciplina MLP), as estratégias de: 

 

Retomada: o aluno 6 se apropria do que foi anteriormente tratado a partir da leitura dos 

textos (outros enunciados, sejam eles orais ou escritos), e do que foi explanado pelo 

professor/ tutores a distância, em relação à definição de Morfologia Derivacional e 

Morfologia Flexional, conforme podemos observar no fragmento a seguir: “Bem, como 

a tutora [Tutor(a)] 1 já explicou a morfologia flexional trata das variações das 

palavras que pertencem a um mesmo paradigma e que essas variações vão indicar os 

valores gramaticais que elas representam dentro da palavra . Já a morfologia 

derivacional trata dos processos de formação de palavras na língua portuguesa”. 

Observamos que a estratégia de retomada é recorrente nas discussões que acontecem 

nos fóruns educacionais. Percebemos, também, que o “retomar” faz parte do ritual 

pedagógico das aulas, de forma geral, sejam elas realizadas nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem ou nas salas de aula presenciais. A cada retomada, entretanto, o sentido é 

outro; a enunciação é única, singular e irrepetível, configurando-se como o processo 

enunciativo de Bakhtin. 

 

Resumo: o aluno 6, a partir da estratégia de interação centrada em resumo, faz uso de 

uma síntese para expor o seu conhecimento: “Bem resumidamente o processo se dá 

assim (...).” 
90

 

 

Indagação: o aluno 6, dando continuidade à interação, coloca para o seu interlocutor 

um questionamento, uma indagação: “Estudei um pouco, porém me restam ainda 

dúvidas como: os prefixos e os sufixos fazem parte da morfologia derivacional como 

pode ser visto em revenda, revender, espelhado ? Aguardo resposta.” Todo esse 

movimento dialógico de interação é, desde o início, um convite ao diálogo, à interação e 

                                                
90 Aluno 6 em agosto de 2010. 
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à compreensão responsiva ativa. No trecho seguinte, podemos observar que o 

interlocutor, numa alternância de papéis, ocupa, em relação ao aluno, uma ativa posição 

responsiva, alternando o seu papel para locutor, e completando e aplicando os conceitos 

anteriormente abordados a partir dessa atitude responsiva ativa: 

 

 

Re: dúvida
91

 

por PROFESSOR 1 - segunda, 23 agosto 2010, 20:43 

Cara ALUNO 6, 

A morfologia é um dos níveis de descrição da língua que abrange dois tipos de operação, a  flexão e a 

derivação, daí a sua divisão em morfologia flexional e morfologia derivacional.  

A morfologia flexional trata dos processos flexionais por meio dos quais se indicam as  categorias 

gramaticais dos nomes (gênero e número) e dos verbos (modo, tempo, número e pessoa). Opera com os 
sufixos flexionais ou desinências nominais e verbais. O resultado da flexão é sempre uma forma diferente 

da mesma palavra. Veja, se flexiomarmos o nome menino em gênero e número teremos: menina, 

meninos e meninas, que são outras formas da palavra menino. 

Já a morfologia derivacional trata da estrutura interna das palavras, identificando seus elementos 

estruturais,  e dos processos de formação de palavras, operando com os afixos (prefixos, sufixos), também 

chamados de sufixos derivacionais. O resultado de uma derivação é sempre uma palavra nova. Veja, da 

palavra terra podemos derivar: terreno, terraço, terreiro.    

No próximo assunto, estudaremos detalhadamente os critérios que opõem esses dois ramos da morfologia.  

Boa semana de estudo e um grande abraço. 

PROFESSOR 1 

 Recorte de Interação professor-aluno em agosto de 2010 

 

 

   Observamos que, no gênero discursivo Fórum Educacional a compreensão 

responsiva ativa parece acontecer de forma retardada e silenciosa. Isso é justificado pelo 

fato do gênero fórum ser secundário, ou seja, pertencer à esfera das atividades mais 

complexas, organizadas e evoluídas e, por isso, prescindir de uma reflexão e 

amadurecimento maiores, para que a compreensão seja gradativamente construída. 

Além disso, é importante considerar a sua característica particular de assincronia. No 

fórum educacional as mensagens são trocadas dentro de um tempo que não é real, mas, 

do contrário, atemporal. Ainda assim, podemos observar que locutor e interlocutor 

respondem, antecipam, refutam, confirmam e procuram colaboração. A interação se dá, 

dessa forma, a partir de um “tecer” contínuo e incompleto, em contínuo processo de 

definição, de constituição e de reconstituição, onde locutores e interlocutores alteram 

posições e dizeres. Percebemos que os enunciados são gerados a partir de uma atitude 

responsiva ativa, embora, algumas vezes, com um efeito retardado, simulando uma 

compreensão responsiva silenciosa.  

                                                
91 Interação número 28, apresentada no  apêndice. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=4285&course=913
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Verificamos, no recorte transcrito, que o professor da disciplina MLP interage 

com o aluno 6, acerca da dúvida levantada, no sentido de deixar a dificuldade sanada. 

Diante da dúvida levantada pelo aluno 6, o(a) professor(a) se propõe a ajudar, dando 

alguns esclarecimentos e utilizando as estratégias de síntese e de retomada, o que 

reforça a compreensão do(a) aluno(a) 6: 

 

 
Re: dúvida

92
 

por ALUNO 6 - segunda, 23 agosto 2010, 21:16 

Professora 1 ,depois da sua esclarecedora explicação pude entender que a morfologia flexional também 

trata das categorias gramaticais referentes aos nomes e não só dos verbos. 
Os sufixos flexionais nominais são as desinências que identificam as categorias gramaticais referentes ao 

número e ao gênero dos nomes ou substantivos. Por exemplo: professor-professora  

professores- professoras 

 

Obrigada pela contribuição. Saiba que isso só incentiva a busca por novos conhecimentos e nos dá 

motivação para continuar refletindo e participando. 

Atenciosamente. ALUNO 6. 

 Recorte da interação professor-aluno em agosto de 2010 

 

As interações entre os interlocutores professor/aluno no Fórum de Dúvidas nos 

permitiram visualizar que a compreensão e o sentido são construídos num processo de 

interação a partir de modos de dizer de retomada, de indagação e de síntese. 

Percebemos, pelo retorno do aluno 6, a eficácia da interação construída de forma 

colaborativa, a partir da troca dialógica entre os interlocutores. Entendemos que o 

diálogo colaborativo dos tutores, professores e alunos promove o crescimento, o 

amadurecimento e a aprendizagem nas salas de aula virtuais, conhecidas como fóruns 

educacionais a distância. Esse “tecer” de ideias funciona como um processo de 

constituição em que locutores e interlocutores trocam papéis e geram atitudes 

responsivas. No item 5.2.2, prosseguimos com a análise, detalhando a interação tutor-

aluno no Fórum de Dúvidas. 

 

5.2.2 Interação Tutor-Aluno 

 

O próximo recorte analisado foi o da interação entre tutor e aluno retirado de 

uma interação ocorrida em agosto de 2010, no período 2010-2. Os interlocutores 

discursivos são tutor a distância e aluno da disciplina MLP. No excerto transcrito, o 

                                                
92 Interação número 29, apresentada no apêndice. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12629&course=913
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aluno 9 dirige-se aos tutores a distância da disciplina para tirar a sua dúvida em relação 

à dupla articulação da linguagem. A seguir, transcrevemos o fragmento da interação: 

 

 

Re: dúvida
93

 

por ALUNO 9 - quarta, 25 agosto 2010, 15:53 

Tenho dúvidas com relação as duas articulações da morfologia, li e reli o material mas, mesmo assim não 

conseguir entender claramente.  

 Recorte de Interação do aluno 9 em agosto de 2010 

 

        É importante observar que na própria formulação da dúvida, o aluno 9 já 

demonstra a sua dificuldade no que se relaciona ao conteúdo abordado, uma vez que ele 

considera as duas articulações como sendo da morfologia, e não como sendo uma das 

características da linguagem humana: “Tenho dúvidas com relação as duas articulações 

da morfologia, li e reli o material mas, mesmo assim não conseguir entender 

claramente
94

”. Verificamos que o aluno 9 se utiliza, indiretamente, da estratégia e 

interação centrada em pedido de ajuda. Ele ressalta o fato de ter lido e relido o material, 

muito embora isso não o tenha ajudado na compreensão do conteúdo trabalhado.
95

A 

seguir o tutor 1, interage com o aluno 9: 

 

Re: dúvida
96

 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 25 agosto 2010, 21:55 

Boa noite, ALUNO 9 e demais alunos!  

Em relação à dúvida levantada, eu gostaria de ressaltar que a dupla articulação é uma característica da 

linguagem; não da morfologia, ok? 

Nesse sentido, vamos pensar:  

Como está situada a morfologia? Na primeira ou na segunda articulação? No campo da significação 

linguística ou no campo da expressão?  

.....O que vocês acham?  

Se preciso, consultem, novamente, o texto "situando a morfologia", que trata da dupla articulação da 

linguagem. 

Ficamos no aguardo de novas contribuições para que, em conjunto, tiremos a dúvida!  

[Tutor(a)] 1 

 Recorte de Interação do tutor 1 – aluno 9 em agosto de 2010 

 

 

 

       Observamos que o tutor 1 utiliza-se, assim como o aluno 9, da estratégia de retomada do 

enunciado. Essa estratégia de interação, centrada na retomada, tem se configurado, na análise 

                                                
93 Interação número 32, apresentada no apêndice. 
94 Os desvios linguísticos dos alunos foram mantidos na sua forma original. 
95 Em relação às dificuldades, é importante observar que a disciplina MLP faz parte do núcleo duro 

(hardcore) da linguística, sendo, assim, de caráter estrutural, o que pode funcionar como uma variável 

que interfira na quantidade de interações dos alunos 
96 Interação número 33, apresentada no apêndice. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12326&course=913


120 

 

das interações, como recorrente. Tal recorrência explica-se, provavelmente, pela atemporalidade 

do gênero discursivo fórum educacional e pela sua característica de seletividade. O interlocutor 

(nesse caso, o tutor 1) não interage a partir da cronologia da interação, mas a partir da 

necessidade, em maior ou menor grau, de um retorno, de um feedback ao aluno. Assim, ao 

retomar a questão levantada pelo aluno 9, o professor aproveita para ressaltar que a dupla 

articulação é uma das características da linguagem humana, e não da morfologia, conforme 

fragmento a seguir: “Em relação à dúvida levantada, eu gostaria de ressaltar que a dupla 

articulação é uma característica da linguagem; não da morfologia, ok?”.  Paralelamente a isso, 

e tentando assumir uma postura de mediação múltipla, onde os interlocutores tutor e aluno se 

posicionam, lado a lado (e não nas posições extremas de superioridade e inferioridade), de forma 

colaborativa na construção de conhecimento, o tutor continua: “Nesse sentido, vamos pensar: 

Como está situada a morfologia? Na primeira ou na segunda articulação? No campo da 

significação linguística ou no campo da expressão? O que vocês acham? Se preciso, 

consultem, novamente, o texto "situando a morfologia", que trata da dupla articulação da 

linguagem. Ficamos no aguardo de novas contribuições para que, em conjunto, tiremos a 

dúvida! [Tutor(a)] 1”.
97

 Constatamos na interação do tutor que não há respostas prontas, 

acabadas, autorizadas e definitivas. Há, do contrário, um convite à reflexão a partir de 

questionamentos e de problematizações; um redirecionamento em relação à leitura que pode ser 

conduzida; e uma expectativa de que o aluno retorne ao fórum educacional e se posicione a 

partir de uma compreensão responsiva ativa. 

        É interessante observar, novamente, o uso dos emoticons
98

. Tais marcas não verbais, 

embora não se configurem como características recorrentes nos fóruns cujos propósitos são 

educacionais, podem funcionar como um acento apreciativo, transmitido pela entonação 

expressiva, e funcionando como um elemento auxiliar e criativo na construção das significações 

dos enunciados. Ao levantar questionamentos com o auxílio do emoticon
99

, o tutor 1 remete 

os alunos a um momento de reflexão. O emoticon
100

, da mesma forma, sugere aos alunos a 

certeza de que a parceria de estudo e a construção colaborativa de conhecimento podem 

acontecer no fórum. Verificamos que nas interações em fóruns educacionais, onde a presença 

face a face não existe, o uso de emoticons pode ser um elemento auxiliar significativo, sugerindo 

a presença de emoções, e funcionando como um acento apreciativo na troca discursiva.  

                                                
97 Aluno 9 em agosto de 2010. 
98 Ícones da emoção. 
99 Emoticon que nos remete à ideia de reflexão. 
100 Emoticon que nos remete à ideia de parceria, colaboração.. 
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        A seguir damos prosseguimento à análise da interação entre os interlocutores tutor e aluno, 

no Fórum de Dúvidas, a partir das contribuições do tutor 1 e do tutor 4. Os dois tutores, na 

tentativa de retomar o diálogo fazem uso da estratégia de interação centrada em pedido de 

colaboração e de questionamento: 

 

 
Re: dúvida

101
 

por [Tutor(a)] 4 - sexta, 27 agosto 2010, 12:38 

ALUNO 9,  

A noção da dupla articulação está mais clara para você? Aguardamos resposta, 

Abraços, [Tutor(a)] 4. 

 Recorte de Interação do tutor 4 – aluno 9 em agosto de 2010 

 

A partir daí, e provavelmente percebendo a necessidade da interação e da colaboração 

para que a aula virtual prossiga, o aluno 4 retoma o diálogo a partir de uma interação 

centrada em colaboração. Ele dirige-se ao aluno 9 e colabora a partir de seu próprio 

entendimento: 

 

Re: dúvida
102

 

por ALUNO 4 - sexta, 27 agosto 2010, 23:47 

Oi ALUNO 9, tudo bem? 

Eu entendi da seguinte maneira: A linguagem humana é duplamente articulada, porque de um lado( 1ª 

articulação) falamos do contexto, do conteúdo, o que é estudado de maneira formal na língua e do outro 

lado(2ª articulação) a expressão da língua, sons da fala.A morfologia situa-se justamente na primeira 

articulação, já que estuda a estrutura e classificação das palavras. Fala do conteúdo(digamos da parte mais 

chata).E a segunda articulação (aquela parte mais "relex"), que vimos, sobre a Fonética, sons, como 

falamos os sons, de onde vem... E as duas articulações, não são da Morfologia, são da linguagem. A 

morfologia faz parte da articulação, especificamente da segunda. 

 

Espero ter ajudado.  

 Recorte de interação do tutor 4 – aluno 9 em agosto de 2010 

 

 

  No recorte de interação acima, alguns elementos como a reflexão, a ajuda, a 

cooperação e a construção com todo o processo de ensino aprendizagem são pontos 

visíveis: o aluno 4, de forma colaborativa, e dirigindo-se ao aluno 9, fala sobre a 

linguagem humana, sobre a dupla articulação da linguagem e sobre como a morfologia 

apresenta-se situada no que se refere ao contexto da dupla articulação. Ao final, o aluno 

4 retoma o enunciado anterior ressaltando: “E as duas articulações, não são da 

Morfologia, são da linguagem”. Há, nesse sentido, um diálogo constante, em um 

território silenciosamente compartilhado entre todos os interlocutores que participam 

                                                
101 Interação número 36, apresentada no apêndice. 
102 Interação número 36, apresentada no apêndice. 

 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13249&course=913
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dessa atividade comunicativa. Observamos, nesse sentido, que, em um fórum 

educacional, a necessidade de um acompanhamento gradual e constante por parte dos 

“atores”
103

 envolvidos na “cena” da interação é necessário. Se o aluno, tutor, ou 

professor não acompanham, diariamente, os diálogos ( e muitas vezes os “multílogos”) 

que acontecem nos fóruns educacionais, a compreensão de cada fato fica comprometida. 

A seguir, o Tutor 4 interage com o aluno 4 expressando a sua satisfação em relação à 

contribuição feita no fórum. Somando-se a isso, o Tutor 4 retoma o assunto, resumindo, 

brevemente, a noção da dupla articulação, e levando o aluno a refletir sobre o lugar que 

a morfologia ocupa dentro desse contexto da dupla articulação. Para isso o Tutor 4 

modaliza
104

 o seu discurso de maneira a incentivar o aluno a prosseguir com o estudo e 

com a postagem de novas contribuições: 

 
Re: dúvida

105
 

por [Tutor(a)] 4 - sábado, 28 agosto 2010, 09:11 

Oi ALUNO 4, 
 

Ficamos felizes com a sua contribuição. Você expôs bem o conceito de dupla articulação. Realmente, a 

dupla articulação é uma característica da linguagem. A primeira articulação diz respeito à forma, ao 

aspecto estrutural. Nela estão situadas a MORFOLOGIA, que estuda a forma, e a SINTAXE, que dá 

conta de como as estruturas se organizam. Já na segunda articulação estão a fonética e a fonologia, que 

estudam os sons e os demais aspectos envolvidos na produção da fala. Ratifico apenas a última 

consideração, já que a morfologia está na primeira articulação.  

Como o próprio nome já diz, existe para a realização da linguagem uma articulação, portanto, não se pode 

desconsiderar nenhum dos aspectos mencionados na discussão.  

 

Esperamos que a noção de dupla articulação esteja mais clara. E aguardamos mais contribuições. 

 
Bom fim de semana e um abraço, 

 

[Tutor(a)] 4. 

 Recorte de interação aluno 4 – tutor 4 em agosto de 2010 

 

 

Observamos, no recorte anterior, a retomada da discussão pelo interlocutor tutor 

e, ao mesmo tempo, a chamada à reflexão, através de um discurso modalizado pelo 

incentivo, motivação e pelo diálogo de vozes. No item 5.2.3 a atenção é dirigida à 

interação entre os interlocutores aluno-aluno. 

 

5.2.3 Interação Aluno-Aluno 

                                                
103 Aluno, tutor e professor. 
104 A modalização do discurso, principalmente dos interlocutores tutor e professor, é uma característica 

recorrente na interação em fóruns educacionais. 
105 Interação número 38, apresentada no apêndice. 
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O recorte analisado foi da interação entre aluno e aluno retirado de uma 

interação ocorrida em agosto de 2010, no período 2010-2. Os interlocutores discursivos 

são aluno 11 e aluno 10:  

 

 

Re: dúvida
106

 
por ALUNO 11 - segunda, 30 agosto 2010, 23:59 

Olá ALUNO 10, tudo bem? 

Peço licença aos professores e tutores, para tentar lhe auxiliar na dúvida em comento. 
Como sabemos, ao longo da história, primeiramente houve a adoção da Gramática para auxiliar na 

padronização da língua. Assim, viam no conhecimento das estruturas das palavras um arcabouço para que 

a linguagem ocorresse satisfatoriamente. 

Após o aprofundamento da linguística e da chamada visão holística da língua (não se pode entender a 

língua isoladamente, mas concatenando todos os elementos mórficos, semânticos e pragmáticos) é que 

surgiu a necessidade de associar a relação forma (morfo) e sintaxe (ordenar). Ou seja, a ordenação e 

entendimento da palavra em seu contexto morfossemântico. 

 

Tentarei exemplificar, assim ficará mais fácil entendermos esse emaranhado que se criou! 

Gostamos muito de estudar morfologia! 

Nesta frase, se retirarmos um dos elementos mórficos, como por exemplo, o vocábulo morfologia, a 
palavra não perde sentido. Logo, entende-se que pela ordem ela está com sentido. É uma oração. 

Já, se retirarmos o advérbio de intensidade e a preposição de ela ficará sem nexo. 

 

Gostamos estudar morfologia. 

Assim, conseguimos perceber que não há como estudar a forma, sem a função. 

Espero ter auxiliado, cara colega! 

Abraços fraternos! 

ALUNO 11  

 Recorte de interação aluno 11-aluno10, realizada em agosto de 2010 

 

 

  No recorte transcrito, o aluno 11 pede licença aos professores e tutores da 

disciplina para colaborar com o esclarecimento da dúvida do colega aluno 10. 

Observamos que a interação entre os interlocutores aluno-aluno é um dos diferenciais da 

Educação a Distância e, mais especificamente, dos fóruns educacionais do MOODLE. 

Diferentemente da sala aula presencial, marcada por movimentos mais uniformes, onde 

o professor assume a posição de autoridade e de detentor do saber, no fórum 

educacional o aluno assume novas atribuições, responsabilidades e papéis: Ele é 

convidado a refletir, a contribuir, a ajudar, a construir, a colaborar com todo o processo 

de ensino aprendizagem. Tal necessidade é observada de forma bem marcante no Fórum 

de Dúvidas. O aluno sente-se à vontade para participar dos debates e discussões 

travados, retomando as vozes, sintetizando, concordando, refutando, enfim, participando 

                                                
106 Interação número 44, apresentada no apêndice. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13133&course=913


124 

 

da construção de conhecimento. Na interação seguinte, o aluno 10 agradece o 

esclarecimento prestado pelo aluno 11 no que se relaciona à dúvida levantada. 

 
Re: dúvida

107
 

por ALUNO 10 - terça, 31 agosto 2010, 00:26 

Caro colega ALUNO 11, 

grata pela explicação e a exemplificação óbvias. Elas me deram maiores esclarecimentos e uma 

melhor noção de entendimento sobre as duas palavras, na junção da palavra morfossintaxe. E entendo, 

agora realmente, que uma complementa a outra. 

Abraços amigos!  

 Recorte de interação aluno 10-aluno11 em agosto de 2010 

 

A seguir apresentamos um gráfico com as estratégias de interação identificadas 

ao longo das interações dos interlocutores - professor, tutores e alunos - no Fórum de 

Dúvidas. Das 68 interações realizadas no Fórum de Dúvidas, 16 interações refletiram 

indagações e/ou problematizações com o conteúdo; 16 interações refletiram colaboração 

com o conteúdo trabalhado; 14 interações refletiram colaboração com a condução da 

disciplina; 6 interações refletiram interação social; 5 interações refletiram proposta e/ou 

pedido de ajuda e /ou esclarecimentos; 5 interações refletiram indagações e/ou 

problematizações relacionadas à condução da disciplina; 03 interações refletiram 

recondução e/ou redirecionamento; 02 interações refletiram síntese e/ou retomada e 01 

interação refletiu motivação e/ou incentivo: 

 

 

Gráfico 10: Percentual das estratégias de interação de professor, tutores e alunos no Fórum de Dúvidas. 
 

                                                
107 Interação número 44 apresentada na sessão do apêndice. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12950&course=913
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Ao considerarmos os interlocutores professor, tutor e aluno no Fórum de 

Dúvidas, observamos uma predominância das estratégias de interação centradas em 

indagação e/ou problematização com o conteúdo; colaboração com o conteúdo 

trabalhado e colaboração com a condução da disciplina. Tais estratégias e modos de 

dizer se configuraram como recorrentes se considerarmos os 3 interlocutores de forma 

geral. No que se relaciona às estratégias utilizadas pelo interlocutor professor, 

especificamente, observamos que: 

 

 

Gráfico 11: Percentual das estratégias utilizadas pelo interlocutor professor no Fórum de Dúvidas 

 

 

Em relação ao interlocutor tutor, observamos que 10 interações refletiram 

colaboração com a condução da disciplina; 07 interações refletiram colaboração com o 

conteúdo trabalhado; 04 interações refletiram questionamentos, indagações e /ou 

problematizações relacionadas ao conteúdo da disciplina; 03 interações refletiram 

recondução/ redirecionamento; 02 interações refletiram propostas e/ou pedido de ajuda 

e /ou esclarecimentos; 02 interações refletiram colaboração com a condução da 

disciplina; 01 interação refletiu motivação e incentivo e 01 interação refletiu síntese e 

retomada. 

No tocante ao interlocutor aluno, 12 interações refletiram questionamentos, 

indagações e /ou problematizações relacionadas ao conteúdo da disciplina; 06 interações 

refletiram algum tipo de interação social; 05 interações refletiram colaboração com o 

conteúdo trabalhado; 04 interações refletiram colaboração com a condução da 
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disciplina; 03 interações refletiram questionamentos, indagações e /ou problematizações 

relacionadas à condução da disciplina e 03 interações refletiram propostas e/ou pedido 

de ajuda e /ou esclarecimentos. 

Podemos dizer que as estratégias de interação predominantes no Fórum de 

Dúvidas, no que se relaciona ao interlocutor professor, foram as estratégias que 

refletiram os modos de dizer de síntese e de retomada. O uso de tal estratégia, de tal 

“modo de dizer”, tinha o propósito de esclarecer dúvidas relacionadas ao conteúdo da 

disciplina. Em relação ao interlocutor tutor as estratégias recorrentes foram centradas 

em colaboração com a condução da disciplina, colaboração com o conteúdo trabalhado, 

questionamentos, indagações e /ou problematizações relacionadas ao próprio conteúdo 

da disciplina. Além dessas, as estratégias de recondução e ou redirecionamento do 

conteúdo tratado foram recorrentes. O interlocutor aluno, por sua vez, utilizou 

questionamentos, indagações e /ou problematizações relacionadas ao conteúdo da 

disciplina, alguns tipos de interação social e colaboração com o conteúdo trabalhado.  

Observamos, de forma geral, que o fórum de dúvidas promoveu uma interação mais 

eficiente, uma vez que os alunos sentiram-se mais livres para contribuir, sem 

imposições e/ou exigências da tutoria e do professor. Paralelamente, observamos no FD 

o propósito dos alunos de ajudar aos colegas, a partir das próprias necessidades 

individuais e do grupo. Um exemplo disso é a não ocorrência da interação PR
108

, onde o 

aluno transcrevia a questão criada pelo professor e/ou tutor e, em seguida, transcrevia a 

resposta, a partir do material impresso. Tal estratégia (PR) se mostrou recorrente apenas 

no Fórum Temático, onde a proposição era criada pelo tutor/ professor, gerando uma 

possível imposição no que se relacionava à participação dos alunos. No item 5.3, 

focamos a análise das interações no Fórum do Café. 

 

5.3 Análise das Interações no Fórum do Café: Conhecendo o “outro” 

 

         
 

 

                                                
108 A interação PR foi recorrente no Fórum Temático. 
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A análise das interações do Fórum do Café teve como objeto três episódios de 

interação entre os interlocutores professor-aluno, aluno-aluno e tutor-aluno durante as 

interações que ocorreram no período compreendido entre 15 de agosto e 29 de agosto de 

2010
109

. Em relação à temática abordada, esta focou no “propósito e definição do Fórum 

Educacional”. Essa temática foi criada pela equipe da tutoria a distância para que, a 

partir da troca de ideias sobre a importância da interação nos fóruns educacionais, a 

disciplina pudesse ser favorecida com uma melhor interação e participação dos alunos e, 

também, visando uma melhor administração do silêncio virtual, muitas vezes presentes 

nos fóruns educacionais da disciplina. A seleção deste fórum do café para a etapa de 

análise justifica-se, também, pelo seu maior número de interações, um total de 71 

contribuições divididas entre 49 interações do interlocutor aluno e 22 interações do 

interlocutor tutor a distância, conforme demonstrado no gráfico 12: 

 

 

Gráfico 12: Percentual de interações por interlocutor no FC 

 

 

Em relação às interações dos alunos, é interessante observar que 30 alunos 

contribuíram com 1 interação; 5 alunos contribuíram com 2 interações; 1 aluno 

contribuiu com 6 interações e 1 aluno contribuiu com 3 interações: 

 

                                                
109 Período 2010-2 
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Gráfico 13: Percentual de interações por aluno no FC 

 

 

Sobre as interações dos tutores, observamos que: T1 contribuiu com 14 

interações; T2 contribuiu com 7 interações; T3 contribuiu com 1 interação: 

 

 

Gráfico 14: Percentual de interações por tutor no Fórum do Café 

 

 A seguir, (5.3.1) a atenção está voltada para a interação entre o par professor-

aluno. Posteriormente são observadas mais duas interações, retiradas desse mesmo 

fórum: uma relacionada à interação entre o par aluno-tutor (5.3.2) e outra relativa à 

interação entre o par aluno-aluno (5.3.3), totalizando um número de três fragmentos de 

interação no Fórum do Café (FC), conforme proposta metodológica apresentada no 

capítulo dedicado à metodologia.  
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Antes de iniciar a análise, é importante ressaltar que o Fórum do Café tem um 

caráter marcadamente social. Nele as amenidades são discutidas, as interações sociais e 

interpessoais acontecem e são construídas.  

O Fórum do Café
110

 configura-se, assim, como um espaço criado para as 

“conversas de corredor” as quais normalmente ocorrem na sala de aula presencial e no 

ambiente de interação face a face. Nas plataformas educacionais a distância observamos 

que tal espaço é de fundamental importância, afinal é nele que as relações interpessoais 

podem, em maior ou menor grau, favorecer a criação de uma atmosfera propícia à 

melhor condução e desenvolvimento das disciplinas. Nos itens 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 

tecemos comentários analíticos sobre as interações entre os interlocutores professor, 

tutores e alunos nesse espaço de relações interpessoais e sociais. 

 

5.3.1 Interação Professor-Aluno 

 

Não encontramos ocorrências de interação entre os interlocutores professor e 

aluno no Fórum do Café. Tais interlocutores tiveram atuação, entretanto, nos fóruns 

temáticos e de dúvidas, conforme ressaltado anteriormente. Acreditamos que a natureza 

da disciplina MLP (estrutural, do núcleo duro da linguística-hardcore), tenha sido um 

fator preponderante para essa ausência de interação entre professor e aluno. Parece-nos 

que a atenção foi mais focada no conteúdo tratado na disciplina, do que, propriamente, 

no estabelecimento de vínculos sociais. Entendemos, entretanto, que a interação entre 

tais interlocutores seja de fundamental importância para o desenvolvimento de uma 

atmosfera propícia à condução temático-teórica da disciplina. Temos como proposta, 

nesse sentido, um maior foco e uma maior preocupação na condução de tais interações 

nos próximos semestres em que a disciplina vai acontecer. A seguir, tratamos da 

interação tutor-aluno. 

 

 

5.3.2 Interação tutor-aluno 

 

                                                
110 É importante ressaltar que, apesar do fórum do café normalmente tratar de amenidades, o tópico 

selecionado para análise não se limitou a isso: ao abrir o tópico Fórum Educacional: O que é/ Qual o 

seu propósito e importância, a finalidade da tutoria foi a de melhorar a interação dos alunos nos vários 

fóruns temáticos da disciplina MLP. 
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Para os alunos da EaD, as trocas que acontecem no Fórum do Café são as mais 

espontâneas e naturais. Alguns exemplares de tópicos que foram criados durante os 

períodos 2010-1 e 2010-2, e que retratam esta naturalidade e espontaneidade presentes 

nas interações foram FILMES, Texto para Reflexão, Justa homenagem, Final do ano 

chegando, Feliz dia do Professor, Grupo de estudo nos polos, Um pouco de música para 

a nossa vida e Jogando e Revisando. Observamos que as trocas enunciativas que 

ocorrem no Fórum do Café promovem as relações interpessoais e sociais, contribuindo 

para a criação de uma atmosfera mais propícia ao desenvolvimento da disciplina como 

um todo. No recorte a seguir, apresentamos uma interação entre tutor e aluno, em agosto 

de 2010: 

 
Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância

111
 

por [Tutor(a)] 1 - domingo, 15 agosto 2010, 21:11 

Olá, ALUNO 1, ALUNO 2 e ALUNO 3!  

Parabéns pela iniciativa!  Li as contribuições de vocês e destaquei algumas palavras-chave: interação, 

discussão e troca de informações na sala de aula virtual.  

O fórum educacional é isso tudo. É uma ferramenta que pode ser comparada à sala de aula. É a nossa sala 

de aula virtual.  

Mas para que ela tenha o seu propósito comunicativo alcançado, precisamos (todos nós, atores da EaD) 

construir conhecimento de forma colaborativa. A pergunta que eu deixo é a seguinte: O que devemos 

fazer para melhorar a nossa atuação nos fóruns, dentro dessa perspectiva colaborativa de construção de 

conhecimento? 
Aguardando...... 

[Tutor(a)] 1 

 Interação tutor 1- alunos 1,2 e 3, em agosto de 2010 

 

Na interação transcrita acima, observamos que o(a) tutor(a) se dirige, de forma 

bem específica, aos alunos 1, 2 e 3, marcando uma relação mais próxima entre aquele 

que enuncia (o tutor) e o seu auditório social (os alunos). Verificamos, novamente, a 

recorrência dos emoticons, que traduzem um acento apreciativo definido. O tom da 

interação fica, assim, mais ameno, muito embora as marcas deixadas pelo(a) tutor(a) 

ainda reflitam uma certa autoridade, legitimidade e competência no ambiente do fórum. 

Tais marcas podem ser verificadas pelo início da interação, quando o(a) tutor(a) 

parabeniza os alunos pela iniciativa e, logo em seguida sintetiza algumas das palavras-

chave por eles utilizadas. Somando-se a isso, observamos a marca de autoridade, sentida 

pelo questionamento lançado pelo tutor ao final da interação: “O que devemos fazer 

para melhorar a nossa atuação nos fóruns, dentro dessa perspectiva colaborativa de 

construção de conhecimento? Aguardando......”. Percebemos que, apesar da 

modalização do discurso do tutor, e apesar de estarmos no ambiente do Fórum do Café 

                                                
111 Interação número 5, apresentada no apêndice. 
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(teoricamente caracterizado por uma maior leveza e fluidez da linguagem, tal qual o 

diálogo do cotidiano), a enunciação do tutor ainda traz marcas de autoridade e de uma 

certa imposição para o aluno. No item 5.3.3,  a atenção é centrada na interação entre os 

interlocutores aluno e aluno, ainda no Fórum do Café. 

 

5.3.3 Interação aluno-aluno 

 

 

No que se relaciona às interações entre os interlocutores aluno e aluno, no 

Fórum do Café, é interessante observar o recorte a seguir, que retrata a opinião do aluno 

13 em relação aos desvios gramaticais presentes na escrita de alguns alunos, quando das 

interações mantidas no fórum. É interessante observar que o contexto enunciativo em 

que a discussão acontece é marcado pela presença de múltiplas vozes, e de múltiplas 

opiniões: os interlocutores discursivos são alunos e tutores, com formações distintas e 

pensamentos diferenciados sobre a importância das questões gramaticais na língua 

escrita. O aluno, diante disso, inicia a sua interação ratificando tudo o que foi 

anteriormente colocado pelos colegas, mas, ao mesmo tempo, se posicionando, através 

de um discurso modalizado: 

 

 
Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância

112
 

por ALUNO 13 - segunda, 16 agosto 2010, 23:04 

Olá Tutor 1 e demais colegas! 

 

Ratifico todas as colocações e reitero todas as assertivas anteriormente elencadas. Vale lembrar que 

mesmo diante de todas as questões colocadas por vós, lembremos que alguns colegas não cometem tais 

deslizes única e exclusivamente por "desleixo". Muitos (não sei se é o caso de vocês) não tem o privilégio 

de ter um computador em casa. Então ou se direcionam aos Pólos ( com internet em alguns casos bastante 

lenta) ou vão para lan-houses. Como têm que pagar, otimizam o tempo, ocorrendo em algumas situações 
os deslizes. Sugiro que leiam a crônica O GIGOLÔ DAS PALAVRAS, de Luís Fernando Veríssimo, que 

versa sobre esta discussão. Ademais, atentemos também para o princípio da inferência onde ao lermos um 

texto, mesmo com as incorreções a mensagem se torna transmitida. Vale uma sugestão: àqueles colegas 

com os quais temos a familiaridade, discretamente, enviar uma mensagem, SUGERINDO a melhoria. 

Porque lembremos, este ambiente também exige respeito às diferenças! 

E, se porventura, tais deslizes são frutos de uma alfabetização deficitária? (o que até hoje é comum no 

Brasil?. Porque também vocês lerão a-ten-ta-men-te este texto e poderão procurar deslizes e, obviamente, 

o encontrarão, haja vista nossas limitações de ordem linguístico-social também!). Não que esteja 

discordando de todos, mas lembrando que sempre precisamos "olhar os dois lados da moeda", bem como 

nos colocar no lugar daqueles que, às vezes acidentalmente cometem deslizes e, ao ler tais colocações, 

poderão ficar até receosos de escrever novamente! 
Reflitamos, pois! Saudações Acadêmicas! 

ALUNO 13 

                                    Interação aluno 13-tutor 1 em agosto de 2010 

 

                                                
112 Interação número 18, apresentada no apêndice 
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            Num segundo momento o aluno 13 retoma outras leituras, vozes autorizadas, 

como a de Luís Fernando Veríssimo, e lança questionamentos e problematizações, que 

apresentam como foco a situação da Educação no nosso país. Percebemos, na interação 

aluno-aluno, e mais especificamente no Fórum do Café, a possibilidade de criação de 

uma atmosfera favorável ao ensino e à interação. A seguir apresentamos um quadro-

resumo com as estratégias de interação identificadas ao longo das interações dos 

interlocutores professores, tutores e alunos no Fórum do Café. Das 71 interações 

realizadas, 38 interações refletiram colaboração com a proposta lançada no Fórum do 

Café; 14 interações refletiram modos de dizer de síntese e de retomada; 10 interações 

refletiram concordância com colegas e tutores; e 03 interações refletiram modos de 

dizer de incentivo e motivação: 

 

 

 

Gráfico 15: Percentual de estratégias de interação utilizadas por professores, tutores e alunos no FC 

 

 

No que se relaciona às estratégias utilizadas pelo interlocutor professor, 

observamos a não ocorrência de interação no Fórum do Café. Em relação ao interlocutor 

tutor, observamos que 12 interações refletiram síntese; 03 interações refletiram 

condução; 02 interações refletiram concordância; 01 interação refletiu proposta de 

discussão no Fórum do Café; e 1 interação refletiu problematização: 
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Gráfico 16: Percentual estratégias de interação utilizadas por tutor no FC 

 

 

No tocante ao interlocutor aluno observamos que 38 interações refletiram colaboração 

com a discussão; 08 interações refletiram concordância; 02 interações refletiram 

movimentos de síntese, e 01 interação refletiu problematizações e indagações:: 

 

 

Gráfico 17: Percentual estratégias de interação utilizadas por aluno no FC 

 

Podemos dizer que as estratégias de interação predominantes no Fórum do Café, 

de modo geral, refletiram sínteses e retomadas, bem como colaboração com o tópico 

lançado para discussão. Ao considerarmos o interlocutor tutor verificamos que as 

interações foram centradas, em sua maior parte, em sínteses, concordâncias e 

redirecionamentos. Com exceção dos movimentos enunciativos de concordância, os 

demais movimentos são marcas características das interações de tutores nos diversos 

fóruns da disciplina analisada. O interlocutor tutor, conforme observamos, está sempre 

retomando (através de sínteses), e redirecionando, através de um discurso modalizado, 

que promove a reflexão dos alunos em relação aos tópicos propostos. Acreditamos que 

a incidência de interações que retratam concordância deva-se ao fato de que o Fórum do 

Café trabalha com temáticas mais amenas, sem muitas problematizações e/ou 

questionamentos. Em relação ao interlocutor aluno, observamos, numa maior 
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proporção, uma incidência significativa de interações que promovem colaboração com o 

tópico proposto. Justificamos tal ocorrência pelo fato de que os alunos sentem-se mais à 

vontade a participarem de momentos informais de interação, sem a presença marcada de 

uma obrigação. Somando-se às enunciações que refletem colaboração, verificamos uma 

ocorrência de concordâncias, onde os alunos se amparam nos discursos de colegas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa aqui desenvolvida foi motivada pelo desejo e pela necessidade de 

uma investigação maior no que se relaciona às estratégias de interação presentes nas 

interações entre os interlocutores discursivos professores, tutores e alunos nos fóruns 

educacionais de uma disciplina do curso de Letras a distância da UFPB Virtual. 

Paralelamente, desejávamos colaborar, a partir de direcionamentos práticos, para uma 

melhor interação entre os interlocutores discursivos da Educação a Distância e, mais 

especificamente, dos participantes discursivos que utilizam  o AVA do MOODLE. 

Nessa perspectiva, buscamos categorizar algumas estratégias de interação e analisar 

algumas das interações ocorridas em fóruns educacionais durante o período 

compreendido entre março e setembro de 2010 em uma disciplina do terceiro período 

do Curso de Licenciatura em Letras.  

O trabalho de análise foi fundamentado no conceito de sociointeracionismo, 

linguagem, gêneros, dialogismo e interação verbal de Bakhtin/Volochinov (1929/2010) 

e Bakhtin (2006), bem como nos estudos de Belloni (2003) e de Palloff & Pratt (2004), 

no que concerne à Educação a Distância, nos mostrando que as interações entre os 

interlocutores da Educação a Distância são construídas num processo de conhecimento, 

a partir da utilização de estratégias de interação usadas no ambiente da sala de aula 

virtual.  

Dentro desse contexto de análise, observamos que a noção de Educação a 

Distância construída no Ambiente Virtual de Aprendizagem do MOODLE está 

contemplada na concepção de linguagem centrada em interação, conforme fundamentos 

de Bakhtin. A pedagogia do MOODLE, baseada em uma filosofia educacional e em 

uma estrutura pedagógica de construcionismo social, elege o discurso colaborativo 

como um meio de intercambiar e de construir e reconstruir diferentes saberes. Os 

interlocutores discursivos da Educação a Distância, assim, encontram-se diante da 

necessidade de um trabalho mais centrado na construção colaborativa do conhecimento, 

entrando em sintonia com as noções conceituais de sociointeracionismo, linguagem, 

gêneros, dialogismo e interação verbal de Bakhtin. No que se relaciona à interação 

presente nos fóruns educacionais da disciplina, observamos a necessidade de que, em 

relação aos interlocutores professor(es), tutores e alunos:  
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 O interlocutor professor possa fomentar a aprendizagem dialógica 

através do uso de estratégias de interação que promovam reflexão, 

problematizações, questionamentos e movimentos de retomadas e de 

síntese, em um constante diálogo de vozes, não apenas no Fórum 

Temático, mas igualmente no Fórum de Dúvidas e no Fórum do Café, 

onde os vários propósitos comunicativos do gênero fórum devem ser 

alcançados. 

 

 O tutor a distância possa desenvolver um trabalho de parceria com o 

aluno, colaborando para uma transição da noção de assimilação de 

conhecimento para a noção de interação e de construção conjunta de 

conhecimento, acompanhando as interações dos alunos e estando atento à 

necessidade de retomada e de síntese nos vários fóruns da disciplina. 

 

 

 O interlocutor aluno possa desenvolver as trocas enunciativas no sentido 

de um maior uso de dizeres que reflitam indagação, questionamentos e 

problematizações, num tecer inacabado de conhecimento, percebendo a 

importância da interação aluno-aluno no tecer coletivo dos Ambientes de 

Aprendizagem Virtual. 

 

No que se relaciona, mais especificamente, à condução da disciplina MLP, a 

partir das estratégias de interação observadas e analisadas, observamos que a 

dificuldade da disciplina (tendo em vista seu caráter estrutural, uma vez que ela faz 

parte do núcleo duro da linguística) foi amenizada a partir da utilização de estratégias de 

interação mais centradas em problematizações e colaboração. Verificamos que, a partir 

do conhecimento das novas atribuições dos interlocutores do discurso, no que se 

relaciona ao conhecimento construído nas salas de aula da educação a distância, a 

aprendizagem pode ser transformada. Nesse sentido, e de forma complementar, 

verificamos que: 

 

 Os processos de interação, bem como as estratégias utilizadas nos fóruns 

educacionais, são fundamentais e determinantes para que a 

aprendizagem nas plataformas educacionais a distância possa ser 
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construída. Entendemos que o diálogo colaborativo dos tutores, 

professores e alunos promove o crescimento, o amadurecimento e a 

aprendizagem nas salas de aula virtuais, conhecidas como fóruns 

educacionais a distância.  

 

 O “tecer” de ideias funciona como um processo de constituição do 

sujeito, onde locutores e interlocutores trocam papéis e geram atitudes 

responsivas. Ressaltamos, nesse sentido, a importância de que o trabalho 

de professores, tutores e alunos seja norteado pela noção de linguagem 

centrada em interação e focada em estratégias que permitam ao aluno 

movimentos de reflexão, e de construção conjunta; que fomentem e 

gerem atitudes responsivas; que sejam marcadas por mensagens 

substanciais e que possam promover o tecer de conhecimento. As 

estratégias que se apresentaram, nesse sentido, como geradoras de 

reflexão, fomentando o diálogo e o tecer inacabado, foram as estratégias 

de interação centradas em problematizações, questionamentos, 

retomadas e sínteses, todas marcadas, notadamente, por mensagens 

substanciais. Observamos, também, a necessidade de que as interações 

sejam norteadas pela modalização do discurso. 

 

 

Salientamos, nesse momento final, e diante das considerações aqui apresentadas, 

que a pesquisa desenvolvida não se apresenta como esgotada mas, do contrário, é 

merecedora da atenção de novos estudos, a partir de novas perspectivas teóricas e de 

novos e diferentes direcionamentos metodológicos.  

Acreditamos que, a partir desse passo, que certamente não é o primeiro, e que, 

indubitavelmente, não será o último, novas pesquisas serão desenvolvidas, dentro dessa 

temática tão instigante na grande área do ensino e da educação. Acreditamos, também, 

neste processo inacabado de construção conjunta, promovido pelos movimentos 

dialógicos, afinal, “a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do 

diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa 

por inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo 

o corpo, os atos”(BAKHTIN, 2006, p. 348). 
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FÓRUM TEMÁTICO
114

 (Período 2010-2) 

 
 

English (en)
 

Vai
 

 

 
1. Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - terça, 31 agosto 2010, 16:50 

 

Tendo por base os estudos sobre morfologia derivacional e morfologia flexional retomem os conceitos apresentados 
e pensem sobre as seguintes questões: 
Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Quais são os seus caracteres de oposição? 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Leiam o texto MORFOLOGIA FLEXIONAL E MORFOLOGIA DERIVACIONAL disponibilizado na página da 
nossa disciplina.  

Contamos com a participação e contribuição de todos vocês! 
Um abraço, 
[Tutor(a)] 1 

 

 
2. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - terça, 31 agosto 2010, 20:33 

 

Olá, pessoal!  

Alguém para me fazer companhia nesse bate-papo acadêmico? 
O que vocês podem me dizer em relação à questões propostas?  
Estou aguardando..... 
Abraços, 
[Tutor(a)] 1 

 

 
3. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 1 - terça, 31 agosto 2010, 21:44 

 

1)Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?  
R=Morfologia Derivacional ou Lexical e a Morfologia Flexional.  
2)Quais são os seus caracteres de oposição? 

 R=Flexão e Derivação  
3)Em termos práticos, como podemos exemplificá-los?  
Flexão :Menin/a/s Bonit/a/s 
 Derivação: Ele foi para Pedreira( pedra)  

 

 

4. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 2 - terça, 31 agosto 2010, 22:46 

 

Os dois grandes setores do campo da morfologia são a morfologia derivacional(M.D.) e a morfologia 
flexional(M.F.) que possuem os sguintes caracteres de oposição: 
I. Processo obrigatório(M.F.)/processo facultativo(M.D.) 
Para compreendermos as flexões(gênero, número, modo, tempo) é necessário a presença de morfemas flexionais: 
Ex.: As meninas cantavam  

Na derivação, a palavra derivada é aleatória, ou seja, não há um morfema espécifico: 
Ex.: A menina chegou infeliz/felicíssima 

                                                
113 O presente apêndice contem as interações, em Fóruns Educacionais (Temático, de Dúvidas e do Café), 

da disciplina Morfologia da Língua Portuguesa (do terceiro período do curso de Letras da UFPB 

VIRTUAL/ UAB). Tais interações são relativas aos períodos 2010-1 e 2010-2. Os nomes dos 

participantes discursivos foram substituídos, para que o sigilo e a ética da pesquisa fossem atendidos. 
114 196 interações no Fórum Temático 1, da disciplina MLP. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13118&course=913
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II. Processo sistemático e coerente(M.F.)/processo não sistemático(M.D.) 
As palavras devem flexionar-se adequadamente dentro da oração para concordar com outras: 
Ex.: As meninas cantavam 
 
III. Processo rigorosamente gramatical(M.F.)/processo lexical(M.D.) 
 
IV. Processo exaustivo(M.F.)/processo não exaustivo(M.D.) 

 

 
5. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 1 setembro 2010, 05:37 

 

Olá, ALUNO 1!  

Isso mesmo! A morfologia derivacional e a morfologia flexional são os dois grandes setores da morfologia! 
Peço, apenas, que você retome o material de leitura e veja quais são os caracteres de distinção/ oposição relativos à 

morfologia derivacional e flexional, ok?  
Observe o que o colega ALUNO 2 postou. Vai lhe ajudar bastante na sua formulação.  
Veja, também, se há alguma dúvida. 
Aguardamos o seu retorno aqui! 
Um abraço, 
[Tutor(a)] 1 

 

 
6. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 3 - quarta, 1 setembro 2010, 07:56 

 

 Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Morfologia derivacional ou lexical e a morfologia flexional. 

 Quais são os seus caracteres de oposição? 
A derivação e a flexão. 

 Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Derivação: processo pelo qual são formadas novas palavras. 
Ex.: Com a palavra livro podemos formar outras palavras como livraria, livreiro 
Flexão: processo através do qual se indica as categorias gramaticais. 
Ex.: menin/o/s - plural; alun/o - singular 

 

 
7. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 1 setembro 2010, 09:50 

 

Olá, ALUNO 3! 
Tudo bem? Acabei de dar um retorno a ALUNO 1 a em relação aos caracteres de oposição entre a morfologia 
derivacional e flexional. Precisamos pensar mais sobre isso. O que você poderia nos dizer?  
Aguardamos,ok? 

Abraços, 
[Tutor(a)] 1 

 

 
8. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 3 - quarta, 1 setembro 2010, 10:38 

 

Olá, [Tutor(a)] 1, 
Comigo está tudo bem, Graças a Deus. 
A morfologia derivacional que é um processo facultativo, de caráter aleatório, que não se impõe como obrigação 
estuda a estrutura interna das palavras, os processos de fomação das palavras e as relações entre paradigmas 
diferentes e a flexional que é um processo obrigatório no sistema que impõe para o falante estuda a variação de 
palavras que pertencem a um mesmo paradigma. 

 

 
9. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 1 setembro 2010, 10:39 

 

Ok, ALUNO 3. Isso mesmo. Estamos caminhando. 
Um abraço, 
[Tutor(a)] 1 

 

 
10. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 4 - quarta, 1 setembro 2010, 11:09 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12430&course=913
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1º- Quais são os dois setores no campo da morfologia? 

O da morfologia derivacional ou lexical e a morfologia flexional. 
 
2º- Quais são os seus caracteres de oposição? 
Flexão e Derivação. 
 
3º- Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Flexão: processo obrigatório no sistema, que se impõe para o falante. 
Ex: Alun/o singular. 

Alun/o/s plural. 
Derivação: processo facultativo, de caráter aleatório, que não se impõe como 
obrgção.  
Ex: Ele comprou um casarão ( casinha, casebre).  

 

 

11. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 5 - quarta, 1 setembro 2010, 11:22 

 

 Os dois setores da morfologia são: A derivacional e a flexional. O primeiro é o processo pelo qual são formadas 
novas palavras. Ao passo que a flexional é o processo através do qual que se definem as categorias gramaticais. 
Quanto aos caracteres de oposição temos o processo Obrigatório e o Facultativo: 1.flexão(obrigatório)- casa 
/s/,moça/o/s. 2.Derivação(facultativo)- Ela comprou carrão(carro,carrinho). 
Os demais caracteres de oposição da flexão e derivação sao: Processos Coerente/Não sistematico; Rigorosamente 

gramatical/ lexical; Exaustivo/Não exaustivo. 

 

 
12. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 6 - quarta, 1 setembro 2010, 15:15 

 

1- Quais são os dois setores no campo da morfologia? 

Morfologia derivacional ou Lexical e Morfologia Flexional. 
 
2º- Quais são os seus caracteres de oposição? 
Flexão e Derivação. 
 
3º- Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Flexão: processo obrigatório no sistema, que se impõe para o falante. 
Alun /o singular. 

Alun/o/s plural. 
Derivação: processo facultativo, de caráter aleatório, que não se impõe como obrigação.  
Ex: Ele comprou um carrão (carrinho), (carreta) 

 

 
13. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 1 - quarta, 1 setembro 2010, 16:29 

 
Muito obrigada. 
Caracteres de distinção/oposição: Processo obrigatório(M.F.)/processo facultativo(M.D.) 

 

 

14. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 7 - quarta, 1 setembro 2010, 16:34 

 

1- Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Morfologia derivacional ou lexical e a Morfologia flexiona 
2- Quais são os seus caracteres de oposição 
Flexição e Derivação. 
3- Em termos páticos, como podemos exemplificá-los? 

Flexão- processo obrigatório no sistema que se impoe para o falante. 
Ex: Alun/o/s plural 
Derivação- processo facultativo, de caracter aleatório que não impõe como obrigação. 
Ex: Ele comprou um carrão (carrinho), (carreta). 

 

 

15. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 2 - quarta, 1 setembro 2010, 16:40 

  

Oi [Tutor(a)] 1 e demais colegas, 
Estamos iniciando um novo fórum e percebo que vocês estão indo bem nas contribuições, continuem participando e 
compartilhando os conhecimentos e dúvidas, leiam o material com muita atenção e movimentem o nosso fórum!! 
Abraços, 
[Tutor(a)] 2 

 

 
16. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 1 setembro 2010, 16:46 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13297&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12848&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13118&course=913
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Isso mesmo, ALUNO 1. E além desses dois processos que você menciona ainda há outros. Quais são? Eles estão 

claros para você? 

 

 
17. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 1 setembro 2010, 16:49 

 

Olá, ALUNO 7.  
Tente rever o item 2, ok?  
Acompanhe a interação dos colegas, vai ajudar bastante. E qualquer dúvida, estamos aqui! 
Um abraço 
[Tutor(a)] 1 

 

 
18. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 8 - quarta, 1 setembro 2010, 18:28 

 

Os dois grandes setores da morfologia são: morfologia derivacional e morfologia flexional. A primeira estuda a 
estrutura interna das palavras e as relações entre paradigmas diferentes, a morfologia flexional estuda a variação de 
palavras que pertencem a um mesmo paradigma. O que difere a flexão e a derivação são os seguintes caracteres: 
a) processo obrigatório- flexão 

processo facultativo- derivação 
b) processo sistemático e coerente- flexão 
processo não sistemático- derivação 
c) processo rigorosamente gramatical- flexão 
processo lexical- derivação. 
d) processo exaustivo- flexão 
processo não exaustivo- derivação 
Exemplos: Flexão- alun / o alun / a 
 

derivação-casinha casebre 
lagal legalizar  

 

 
19. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 9 - quarta, 1 setembro 2010, 18:34 

 

     Morfologia derivacional: É o estudo da estrutura interna das palavras, com o processo de formação das palavras e 
as relações entre paradigmas diferentes.  
     Morfologia flexional: É aquela que compete estudar a variação de palavras que pertencem a um mesmo 
paradigma.  
1)  Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?  
R= Morfologia Derivacional ou lexical e a Morfologia flexiona;  
2)  Quais são os seus caracteres de oposição?  

R= Flexão e derivação  
3)  Em termos práticos, como podemos exemplificá-los?  
      R= A derivação: processo obrigatório no sistema, que se impõe para o falante.  
      EX: Carlos comprou um livro ( livraria)  
         Flexão: processo facultativo, de caráter aleatório, que não se impõe como obrigação.  
       Ex: Singular: garoto  
           Plural:   garotos  

 

 
20. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 1 setembro 2010, 19:39 

 
Parabéns, ALUNO 8!  

 

 
21. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 10 - quarta, 1 setembro 2010, 20:27 

 

A morfologia Derivacional - gera novos itens lexicais através de outros itens lexicais. Tratando da estrutura da 
palavra a partir de processos que envolvem a derivações.Não ocorre uma regra clara de como se forma as palavras, é 

preciso conhecer a raiz da palavra derivada para que o leitor possa compreender o significado da palavra. 
Morfologia Flexional - refere-se aos processos de formação da palavra, porém, no que envolvem as flexões. Não 
ocorre mudança na classe gramatical da palavra. 

 

 
22. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 11 - quarta, 1 setembro 2010, 21:11 

 

A morfologia derivacional (M.D) e a morfologia flexional (M.F), trata-se dos dois grandes setores do campo da 
Morfologia, ambos possuem caracteres de oposição, assim a morfologia derivacional é um processo facultativo, 
onde os caracteres são aleatórios, não se impõem como obrigação, é assistemático, não homogêneo, não obedecendo 
a uma pauta sistemática para toca classe de léxico, opera com relações abertas, não é exaustivo e um modelo não 
exclui o outro, Ex: O estatuto foi legalizado. A morfologia flexional é um processo obrigatório no sistema, imposto 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12801&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13289&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=9817&course=913
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ao falante, é sistemático, coerente, impõem severas implicações sintáticas, opera com caracteres rigorosamente 

gramaticais, possui um caráter exaustivo, Ex: Os meninos saíram da sala.  

 

 
23. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 12 - quarta, 1 setembro 2010, 21:39 

 

1º Quais os dois grandes tipos de setores do campo da morfologia? 
R= Morfologia derivacional e Morfologia Flexional. 
2º Quais são os seus caracteres de oposição? 
R= Flexão e Derivação 
3º Em termos tecnicos como podemos explicar-los? 
Flexão= processo obrigatório que se impõe para falante. ex: alun/o/s 
Derivação= Processo facultativo, de carater aleatório, que não se impõe como obrigação. ex: o menino saiu 
cantarolando  

 

 
24. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 13 - quarta, 1 setembro 2010, 21:56 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 

1º A morfologia derivacional que estuda a estrutura interna das palavras e as relações entre paradigmas diferentes. 
2º A morfologia flexional que estuda a variação de palavras que pertencem a um mesmo paradigma.  
Quais são os seus caracteres de oposição? 
O que difere a flexão e a derivação são os seguintes caracteres: 
a) processo obrigatório- flexão e processo facultativo- derivação 
b) processo sistemático e coerente- flexão e processo não sistemático- derivação 
c) processo rigorosamente gramatical- flexão e processo lexical- derivação. 
d) processo exaustivo- flexão e processo não exaustivo- derivação 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 

Exemplos: Flexão- menin-o, menin-a 
 
Exemplos: Derivação- padeiro padaria  

 

 
25. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 14 - quarta, 1 setembro 2010, 22:33 

 

A morfologia derivacional, é um processo no qual seria chamado de assistemático, porque não há regras para o 
surgimento de novas palavras, pois umas sofrem derivação e outras não., dependerá da necessidade do falante. 
ex. cantar- cantarolar 
 
 
A morfologia flexional, é um processo sistemático, fechado, obrigatório, pois ele provoca concordância. Assim, o 

que flexiona é o artigo, o pronome, o adjetivo e não o substantivo. 
ex. A linda menina está feliz 
A palavra menina traz em si a marca do gênero feminino a que se denomina o sufixo derivacional. 

 

 
26. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 15 - quinta, 2 setembro 2010, 00:17 

 

Morfologia flexional é o processo pelo qual se indicam as categorias gramaticais. Estuda a variação de palavras que 
pertencem a um mesmo paradigma. Enquanto que a derivacional estuda a estrutura interna das palavras, os 
processos de formação das palavras e as relações entre paradigmas diferentes. 
A)Processo obrigatório: Flexão 
Processo facultativo: Derivação; 
 

B)Processo sistemático e coerente: Flexão 
Processo não sistemático: Derivação; 
 
C)Processo rigorosamente gramatical: Flexão 
Processo lexical: Derivação; 
 
D)Processo exaustivo: Flexão 
Processo não exaustivo:Derivação 
 

Exemplos: Flexão- alun / o alun / a 
cant/a/va canta/a/sse 
 
Exemplos: 
Derivação: 
legítimo – legitimar 
legal - legalizar 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12649&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12965&course=913
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27. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 16 - quinta, 2 setembro 2010, 08:45 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Existem dois grandes domínios no campo da morfologia, o da morfologia derivacional e o da morfologia flexional. 
A derivacional estuda a estrutura interna das palavras, onde seu ponto principal é a derivação, procedimento este de 
formação de novas palavras. A flexional estuda o processo pelo meio do qual se indicam as categorias gramaticais. 

 
Quais são os seus caracteres de oposição? 
 
A morfologia derivacional é um processo facultativo, de caráter aleatório, não sistemático, é um processo lexical 
que opera com relações abertas e é um processo não exaustivo, onde um modelo não exclui o outro. 
 
A morfologia flexional é um processo obrigatório, que se impõe ao falante, é sistemático e coerente atribuído por 
severas implicações sintáticas e é um processo que age com categorias rigorosamente gramaticais. 

 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
 
Derivacional: elegante - elegantíssimo / roupa - rouparia 
Flexional: menin/a menin/o 

 

 
28. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quinta, 2 setembro 2010, 09:02 

 

Olá, ALUNO 16! 
Parabéns pela objetividade e clareza.  
Abraços 

 

 
29. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quinta, 2 setembro 2010, 09:03 

 
Isso mesmo, ALUNO 15!  

 

 
30. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quinta, 2 setembro 2010, 09:06 

 

Interessante a questão da necessidade do falante, ALUNO 14!  
É justamente essa necessidade que vai amparar o surgimento de novas palavras. É a questão da dinâmica da língua, 
não é? Nesse sentido a derivação configura-se como um processo de formação de palavras. A flexão, por sua vez, e 

como já ressaltado por muitos colegas nesse fórum, está vinculada às categorias gramaticais. Pensemos sobre isso! 
Abraços 

 

 
31. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quinta, 2 setembro 2010, 09:13 

 

Ok, ALUNO 13. Aproveito para lembrar a vocês da importância de que os pontos discutidos nesse primeiro fórum 
temático fiquem claros para todos. Os caracteres de oposição relativos à morfologia derivacional e `a morfologia 
flexional são noções importantes na nossa disciplina.  
....Portanto....em caso de dúvidas....estamos "aqui"! 

 

 
32. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 17- quinta, 2 setembro 2010, 10:04 

 

De acordo com o texto etudado, podemos afirmar que os setores no campo da morfologia são o da morfologia 
derivacional ou lexical e a morfologia flexional. 
Os caracteres de oposição dentro da flexão / da derivação são: 
Processo obrigatorio / Processo facultativo; 

Ex.: menina bonita / menina bonitinha 
Processo sistemático e coerente / Processo não sistemático; 
Ex.: O advogado digitará todo o trabalho que ele escreveu. / beber - bebericar 
Processo rigorosamente gramatical / Processo lexical; 
Ex.: * / feliz - felicidade - felizmente 
Processo exaustivo / Processo não exaustivo. 
Ex.: amigo - amiga / estudei - estudamos 
* Tutora, no meu material não tem um exemplo deste caractere (Processo rigorosamente gramatical). Gostaria que 
me desse um exemplo.  

 

 
33. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quinta, 2 setembro 2010, 10:38 

 
Olá, ALUNO 17! 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12582&course=913
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Eu vou lançar o seu pedido aos demais colegas, ok? 

Pessoal...quem poderia dar uma ajuda à colega?  Contamos com a ajuda de vocês! 

 

 
34. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 18 - quinta, 2 setembro 2010, 10:40 

 

Com base na leitura do texto, é possivel afirmar que os dois grandes setores no campo da morfologia é o da 

morfologia derivacional (lexical) e a morfologia flexional. 
Uma das principais distinções entre esse dois setores, foi estabelecido pelo gramático latino Varrão. Ele nos diz que 
o mecanismo básico da primeira é a 
derivação, processo através do qual são formadas novas palavras, já o da segunda é a flexão, processo através do 
qual se indicam as categorias gramaticais. E essa seria uma das distinções entre elas. 
É possível exemplificar a morfologia flexional mostrando que ela depende de uma processo coerente, ela segue a 
risca as categorias gramaticais. Como por exemplo: 
I) Eu jogo o lápis - jogue (tempo presente) 

II) Eu joguei o lápis - jogou (pretérito) 
Já a morfologia derivacional não obedece a uma pauta sistemática para toda uma classe do léxico, ela deriva de 
outras palavras. Como por exemplo: 
I) A menina não pára de cantarolar. (cantar)  
II) Carla facilmente chegou em casa. (fácil, facilidade) 

 

 
35. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1  - quinta, 2 setembro 2010, 10:59 

 
Ok, ALUNO 18. E em relação à questão levantada por Flávia (bem no final da mensagem), você poderia ajudá-la? 
Obrigada....ficamos no aguardo! 

 

 
36. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 19 - quinta, 2 setembro 2010, 11:22 

 

 Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?  
São o da morfologia derivação ou lexical e da morfologia flexional.  

 Quais são os seus caracteres de oposição?  
SÃO: Processo obrigatório/ processo Facultativo 

Processo Sistemático e coerente/ Processo não sistemático 
Processo rigorosamente gramatical/ processo lexiacal 
Processo exaustivo/ processso não exaustivo  

 Em termos práticos, como podemos exemplificá-los?  
Processo obrigatório: Flexão; crianç/a/s  estudios/a/s      
 Derivação: Ela ganhou uma casinha. ( casarão) 

 

 
37. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 20 - quinta, 2 setembro 2010, 14:48 

 

Cara tutora [Tutor(a)] 1 e caros colegas, 
segundo os textos estudados na disciplina, a saber: 
1.Conceitos 

Morfologia objetiva a estudar o MORFEMA e a PALAVRA. Na descrição da Língua constituem dois tipos de 
processos: morfologia flexional e morfologia derivacional.  
1.1.Morfologia derivacional cuida da estrutura interna das palavras, identificando seus componentes estruturais, 
processos de formação das palavras e as relações entre paradigmas diferentes trabalhando com os afixos (prefixos, 
sufixos) ou sufixos derivacionais, como também são chamados, que resultam em uma palavra nova.  
1.2.Morfologia flexional constitui os processos flexionais que indicam as categorias gramaticais dos nomes (gênero 
e número), dos verbos (modo tempo, número e pessoa,) em suas desinências nominais e verbais ou sufixos 
flexionais resultando na variedade de forma da mesma palavra.  

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?  
Morfologia Derivacional e a Morfologia flexional  
Quais são os seus caracteres de oposição?  
O derivacional e o flexional.  
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los?  
1.1.Morfologia derivacional: base - básico - basal  
1.2.Morfologia flexional: garota, garotas; garoto, garotos 
Elas têm os seguintes aspectos diferenciais:  
1.Processo Obrigatório=flexão;  

  Processo Facultativo= derivação;  
2.Processo Sistemático e Coerente= flexão 
  Processo assistemático= derivação; 
3.Processo rigorosamente gramatical= flexão; 
  Processo lexical = derivação;  
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4.Processo exaustivo = flexão;  

  Processo não exaustivo = derivação. 
Grata por correções. 
Abraços amigos! 

 

 
38. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 21 - quinta, 2 setembro 2010, 16:46 

 

De acordo com o texto os dois grandes setores no campo morfológico são: A morfologia derivacional e a flexional. 
Já no campo opositivo são: a flexão e a derivação, podemos distinguir a derivacional por causa do acréscimo de 
afixos e a flexional por suas variantes tanto na declinação quanto na conjugação das palavras. Exemplificando 
derivacional: José é dono de uma fazenda, (fazendeiro). 
Flexão que não se impõe como obrigação. 
Singular-menino 

Plural-meninos. 

 

 
39. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 22 - quinta, 2 setembro 2010, 16:49 

 

Os dois grandes setores da morfologia são: 
- Morfologia Derivacional ( MD)- estuda a estrutura interna das palavras, seus processos de formação e as relações 
entre paradigmas diferentes; 
- Morfologia Flexional ( MF)- estuda a variação de palavras pertencentes a um mesmo paradigma. 
Representam caracteres de oposição: 
1 - Processo obrigatório MF - meninas bonitas 
 - Processo Facultativo MD - gordo - gordinho - gorducho 
2- Processo sistemático e coerente MF - O menino xingou o colega que o maltratou 
 - Processo não sistemático MD - ler - leitura / escrever - escrita 

3- Processo rigorosamente gramatical MF 
 -Processo Lexical MD - tranquilidade(substantivo) tranquilo ( adjetivo) tranquilamente ( advérbio) 
4- Processo exaustivo MF- menino / menina - meninos / meninas 
 - Processo não exaustivo MD - estudo/estudar/ estudante/ estudioso 

 

 

40. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 23 - quinta, 2 setembro 2010, 16:52 

 

1. Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia... 
R= Morfologia Derivacional e Lexical. 
 
2. Quais são os seus caracteres de oposição... 
R= Derivação e flexão. 

 
3. Em termos práticos, como podemos exemplificá-los... 
R= podemos exemplificá-los em Derivação: processo obrigatório no sistema, que se impõe para o falante. 
Ex: Luísa ganhou uma pedra valiosa ( pedreira) 
Flexão: processo facultativo, de carater aleatório, ou seja que não se impõe. 
Ex: Mulher(singular) 
Mulheres(plural) 

 

 
41. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 24 - quinta, 2 setembro 2010, 17:55 

 

Os dois grandes setores no campo da morfologia são a morfologia derivacional e o da morfologia flexional. 
Compete à morfologia derivacional o estudo da estrutura interna das palavras, os processos de formação e as 

relações entre paradigmas diferentes. 
À morfologia flexional compete estudar a variação de palavras que pertencem a um mesmo paradigma. 
Seus caracteres de oposição: 
processo obrigatório/processo facultativo 
processo sistemático e coerente/processo não sistemático 
processo rigorosamente gramatical/processo lexical 
processo exaustivo/processo não exaustivo 
Exemplos: 
derivacional: casinha/casebre 

flexional:alun/o alun/a 

 

 
42. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 25 - quinta, 2 setembro 2010, 20:05 

 
Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Morfologia derivacional e morfologia flexional. A derivacional estuda a estrutura interna das palavras e as relações 
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entre paradigmas diferentes. Já a flexional estuda a variação de palavras que pertencem a um mesmo paradigma. 

Quais são os seus caracteres de oposição? 
Processo obrigatório, processo sistemático e coerente, processo rigorosamente gramatical, processo rigorosamente 
gramatical, processo exaustivo, são caracteres de flexão. processo facultativo, processo não sistemático, processo 
lexical, processo não exaustivo, são de derivação. 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Exemplos: Flexão- cant/a/va canta/a/sse 
 
Exemplos: Derivação- casinha -casebre  

 

 
43. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quinta, 2 setembro 2010, 20:15 

 

Olá, ALUNO 23. Tente rever os pontos que estabelecem oposição no que se refere à MD e à MF, ok? Você 

coloca a derivação como sendo um processo obrigatório, e a flexão como um processo facultativo.Que tal repensar e 

rever o nosso material de leitura? Rever a teoria é sempre um bom exercício, uma boa forma de amadurecer os 
conceitos apresentados. Podemos aguardar o seu retorno no fórum? Vamos aguardar, ok? 
Um abraço, 
[Tutor(a)] 1 

 

 

44. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quinta, 2 setembro 2010, 20:22 

 

Olá a todos, e em especial a ALUNO 25, ALUNO 24, ALUNO 21, ALUNO 20 e ALUNO 19! 
As interações de vocês estão muito boas! 
Estamos felizes que, aos poucos, os conceitos e pressupostos apresentados têm sido bem recebidos. Podemos 
perceber, a partir das interações, que estamos caminhando! Parabéns pelas contribuições! 
Aproveitamos para: 
Convidar os demais alunos a participarem conosco nesse fórum, fazendo uso das várias estrátegias de interação; 

Lembrar a todos sobre ALUNO 17....ela continua esperando, pessoal! Não é isso, ALUNO 17? Ou você já 
esclareceu a sua dúvida? Alguém se prontifica a ajudá-la? 
Um abraço, 
[Tutor(a)] 1 

 

 

45. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 26 - quinta, 2 setembro 2010, 20:26 

 

Quais os dois grandes setores no campo da morfologia? 
 
São:Morfologia derivacional e flexional. A derivacional estuda a estrutura interna das palavras.A morfologia 
flexional constitue os processos flexionais que indicam as categirias gramaticais. 
 

Quais são os caracteres da oposição? 
 
A morfologia derivacional é um processo facultativo,aleatório,não sistemático. 
A morfologia flexional é um processo obrigatório,sistemático e coerente atribuido por severas implicações 
sintáticas. 
 
Em termos como podemos exemplificá-las? 
 

Derivacional- estudioso/estudiosíssimo. gritar/gritaria. 
flexional-garot/a garot/o. 

 

 
46. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 27 - quinta, 2 setembro 2010, 20:30 

 

Morfologia derivacional estuda a estrutura interna das palavras, os processos de formação das palavras e as relações 
entre paradigmas diferentes. Enquanto a flexional é o processo pelo qual se indicam as categorias gramaticais. Que 
estuda a variação de palavras que pertencem a um mesmo paradigma.  
Os seus caracteres de oposição são os seguintes: 
Processo obrigatório (flexão) /processo facultativo (derivação) 
Processo sistemático e coerente (flexão) /processo não sistemático (derivação) 
Processo rigorosamente gramatical (flexão) /processo lexical (derivação) 
Processo exaustivo (flexão) /processo não exaustivo (derivação) 

Exemplos: Flexão - alun/o/s alun/a/s 
 
Exemplos: Derivação - legítimo – legitimar 

 

 
47. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 
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por ALUNO 28 - quinta, 2 setembro 2010, 20:46 

 

 
1-Temos dois grandes setores no campo da morfologia: corresponde a morfologia derivacional ou lexical e a 
morfologia flexional. Onde o gramático latino Varrão, distinguia a derivação como um processo que permite a 
formação de outras palavras .Enquanto a flexão é o processo que ocorre do qual se indicam as categorias 
gramaticais. 
2-Flexão e derivação. 

3-exemplo de flexão: meninos/gulosos. 
Derivação: ferreiro (derivado de ferro) 
 

 

 
48. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 29 - quinta, 2 setembro 2010, 20:44 

 

Com base na leitura do texto podemos perceber que os dois grandes setores no campo da morfologia são o da 
morfologia flexional e a morfologia derivacional.Seus caracteres de oposição são: 
Flexão: processo obrigatório,sistemático e coerente, que se opera com categorias rigosamente gramaticais, processo 
de caracter exaustivo. 
Derivação:processofacultativo,assistemático,que se opera com relações abertas,processo não exaustivo. 
Em termos práticos podemos exemplificá-los da seguinte forma: 
Flexão: processo obrigatório de caracter exaustivo que se opera com categorias gramaticais. 

ex:livr/o/ livr/o/s. 
Derivação: processo de formação de palavras por meio de acréscimo de afixos a uma palavra-base. 
ex: Ela está feliz (infeliz). 

 

 
49. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 30 - quinta, 2 setembro 2010, 22:51 

 

· Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Morfologia Derivacional- Refere-se à formação das palavras a partir de processos que envolvem as derivações. 
Morfologia Flexional- Se refere aos processos de formação de palavras que envolvem as flexões.  
· Quais são os seus caracteres de oposição? 
Processo obrigatório/ Processo facultativo 
Processo sistemático e coerente/ Processo não sistemático 
Processo rigorosamente gramatical/ Processo lexical 

Processo exaustivo/ Processo não exaustivo 
· Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Flexão: Alun/o Alun/a 
Cant/a/vaCant/a/sse 
Derivação: Legítimo- legitimar  
legitimação 
legitimamente 

 

 
50. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 2 - quinta, 2 setembro 2010, 23:30 

  

Olá ALUNO 26 , ALUNO 28 , ALUNO 29 , ALUNO 27 e ALUNO 30, 
Muito bom perceber que vocês estão lendo atentamente o material e expondo o conteúdo com conhecimento, é 

importante a contribuição de vocês no nosso fórum.Leiam também as colocações dos colegas e opinem para que de 
fato haja uma interação. 
Abraços, 
[Tutor(a)] 2 

 

 

51. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 31 - quinta, 2 setembro 2010, 23:39 

 

◘ Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?  
Morfologia Derivacional que gera novos itens lexicais a partir de itens lexicais primários e a Morfologia flexional 
que tem como papel determinar diferenças dentro do paradigma de uma única palavra.  
◘ Quais são os seus caracteres de oposição?  
O derivacional e o flexional.  

◘ Em termos práticos, como podemos exemplificá-los?  
Morfologia derivacional: casa, casinha, casebre.  
Morfologia flexional: bonea, bonecas; bonco, boneco. 

 

 
52. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 32 - quinta, 2 setembro 2010, 23:39 

 

Os dois grandes setores da morfologia são: 
A Morfologia Derivacional estuda a estrutura interna das palavras, seus processos de formação e as relações entre 
paradigmas diferentes. 
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A Morfologia Flexional estuda a variação de palavras pertencentes a um mesmo paradigma. 

Representam caracteres de oposição: 
. Processo obrigatório MF - casas bonitas 
.Processo Facultativo MD - fofo - fofinho - fofucho 
.Processo sistemático e coerente MF - O menino xingou o colega que o maltratou 
. Processo não sistemático MD - ler - leitura / escrever - escrita 
.Processo rigorosamente gramatical MF 
.Processo Lexical MD - tranquilidade(substantivo) tranquilo ( adjetivo) tranquilamente ( advérbio) 
. Processo exaustivo MF- menino / menina - meninos / meninas 

.Processo não exaustivo MD - estudo/estudar/ estudante/ estudioso 

 

 
53. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 34 - sexta, 3 setembro 2010, 00:34 

 

 Os dois grandes setores da morfologia são: morfologia derivacional e morfologia flexional. A morfologia 
derivacional é o processo que dá origem a outras palavras. Já a morfologia flexional é o processo com que 
adaptamos um item lexical a um contexto, a uma sentença, ou seja o uso como os falantes fazem da língua numa 
situação comunicativa.Os caracteres de oposição que difere a derivação da flexão são: 
a) processo obrigatório- ( flexão) 
processo facultativo- (derivação) 
b) processo sistemático e coerente- (flexão) 
processo não sistemático- (derivação) 

c) processo rigorosamente gramatical- ( flexão) 
processo lexical- (derivação) 
d) processo exaustivo- (flexão) 
processo não exaustivo- (derivação) 
Exemplos: Derivação- legal- legalmente  Flexão- alun /o alun /a 

 

 

54. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 34 - sexta, 3 setembro 2010, 06:34 

 

Os dois grandes setores da morfologia são: morfologia derivacional e morfologia flexional. Morfologia flexional é o 
processo pelo qual se indicam as categorias gramaticais. Enquanto que morfologia derivaciona, estuda a estrutura 
interna das palavras e as relações entre paradigmas. O que difere a flexão e a derivação são os seguintes caracteres:  
PROCESSO OBRIGATÓRIO/PROCESSO FACULTATIVO.  
a) flexão processo obrigatório no sistema que se opõe para o falante.  

Ex: alun /o/s estúdio/o/s 
b) derivação processo facultativo, de caráter aleatório que se opõe como obrigação.  
Ex: Ele comprou um casarão (casinha casebre)  
PROCESSO SISTEMÁTICO E COERENTE/ PROCESSO NÃO SISTEMÁTICO.  
a ) flexão processo sistemático e coerente que impõe severas implicações sintáticas.  
Ex: A alun/a desafiou mestre que a indagava. 
b) derivação Processo não sistemático não homogêneo, que não obedece a uma pauta sistemática para toda uma 
classe do léxico.  

Ex:Cantar- cantarola Saltar- Saltitar Combater- Combate  
PROCESSO RIGOROSAMENTE GRAMATICAL/ PROCESSO LEXICAL.  
a) flexão- processo que opera com categorias rigorosamente gramaticais, exclusivamente “intra” classe que 
repercute o sistema fechado da língua. 
b) derivação- processo que opera com relações abertas, “inter” classe.  
Ex:lei ( substantivo) legal ( adjetivo) legalmente (advérbio)  
PROCESSO EXAUSTIVO/ PROCESSO NÃO EXAUSTIVO . 
a) flexão- processo que opera com categorias gramaticais que constituem o sistema fechado da língua.  

Ex: alun/o alun/a alun/o/s alun/a/s cant/ a/vacant/a/sse 
b)derivação processo não exaustivo, um modelo não exclui o outro  
Ex: a) legal – legalíssimo legalmente legalizar  
b) legítimo – legitimar legitimação legitimamente.  

 

 

55. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 35 - sexta, 3 setembro 2010, 09:22 

 

Dentro do campo da morfologia temos o setor da Morfologia derivacional(MD) e o da Morfologia flexional(MF) 
com os seguintes caracteres de oposição: 
1. Processo obrigatório(MF) e Processo facultativo(MD) 
No processo obrigatório é necessária a presença de morfemas flexionais para uma melhor compreensão à cerca da 
flexão. 
Ex.:A professora explicava. 

No processo facultativo , como a própria palavra já fala por si só, se torna de forma aleatória, facultativa. 
Ex.: Ela é linda/lindíssima. 
2. Processo sistemático e coerente(MF) e Processo não sistemático(MD) 
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O uso de sua flexão é sistemático, é necessário que se tenha uma concordância flexional para concordar com as 

outras palavras. 
Ex.:O menino brigava com o primo que o irritava  
Não é necessário seguir um sistema. 
Ex.: Flexão - Flexionar 
3. Processo rigorosamente gramatical(MF) e Processo lexical(MD) 
Uso de categorias gramaticais rigorosamente, exclusivamente intra classe. 
Processo operando com relações abertas. 
4. Processo exaustivo(MF) e Processo não exaustivo(MD) 

Opera com categorias gamaticais que constituem o sistema fechado da língua. 
Ex.: grit/a/r grit/a/vasgrit/a/ ria 
Um modelo não exclui o outro, não exaustivo. 
E.:Saltar - Saltitar 
Salto 
Saltitante  

 

 
56. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 36 - sexta, 3 setembro 2010, 10:45 

 

Os dois setores do campo da morfologia são o da morfologia derivacional ou lexical e o da morfologia flexional. 
Os caracteres de oposição são a flexão e a derivação. 
Na flexão os processos são obrigatórios impõem ao falante.. Ex: Ponte/e/s presentes/e/s 

Na derivação já não é de obrigação o uso dos processos facultativos. Ex: Nossa! Que fogaréu! ( foguinho, fogo ).  

 

 
57. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 37 - sexta, 3 setembro 2010, 11:47 

 

1- Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?  

Os dois grandes setores da morfologia são: Morfologia Derivacional ou lexical que estuda internamente as palavras 
e as suas relações paradigmáticas diferentes. A Morfologia Flexional estuda as variações que pertence a um mesmo 
paradigma. E são diferenciadas pelos processos abaixo:  
a)Processo obrigatório- flexão 
processo facultativo- derivação 
b) processo sistemático e coerente- flexão 
processo não sistemático- derivação 
c) processo rigorosamente gramatical- flexão 

processo lexical- derivação. 
d) processo exaustivo- flexão 
processo não exaustivo- derivação  
Exemplo: Flexão – Menin/o Menin/a  
Derivação: camisa: camisinha / camiseta 
Pão: padeiro / padaria 

 

 
58. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 38 - sexta, 3 setembro 2010, 13:51 

 

Concordo com a colocação do nosso colega ALUNO 3, é isso mesmo que eu entendi, os dois grandes setores na 
morfologia, é a morfologia derivacional, que forma novas palavras e morfologia flexional onde se indica as 
categorias gramaticais, sendo que a derivação e a flexão são opostas.  

 

 
59. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 39 - sexta, 3 setembro 2010, 14:08 

 

A morfologia apresenta dois grandes setores:o derivacional que estuda a formação de palavras com paradigmas 

diferentes, no entanto podendo formar novas palavraras.E o flexional que estuda as variações e que pertencem a um 
mesmo paradigma, flexionando apartir de um radical. Apresentam caracteres de oposição como: 
Processoobrigatório-flexão Processo facultativo-derivação. Processo sistemático-derivação. Proceso rigorosamente 
gramatical- flexão. Processo lexical-derivação. Processo exaustivo-flexão. Processo não exaustivo-derivção. 
Exemplo de flexão goroto/garota. derivação perninha/ pernaça.  

 

 
60. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 40 - sexta, 3 setembro 2010, 14:22 

 

morfologia derivacional e morfologia flexional. 
Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Quais são os seus caracteres de oposição? 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los?  
RESPOSTAS: 

 
Os dois grandes setores no campo da morfologia são,o da morfologia derivacional ou lexical e o da morfologia 
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flexional. 

Os caracteres de oposição são a flexão (MF) e a derivação(MD),os mesmos são denominados processo obrigatório e 
processo facultativo. 
Na flexão os sistemas se impõe ao falante: 
EX: a palavra CASA - CAS/A/S 
Na derivação o processo é facultativo,não se impõe ao falante,como obrigação: 
EX: A menina comprou uma bonequinha (boneca,bonecão). 
 
Sendo assim a morfologia derivacional é um processo através do qual são formadas novas palavras.EX: boneca- 

bonequinha,bonecão. 
Já a morfologia flexional indica as categorias gramaticais,ouseja,a variação das palavras.EX: bola- bolas. 

 

 
61. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 41 - sexta, 3 setembro 2010, 14:27 

 

Caro(a) [Tutor(a)] 1 , estou com algumas dúvidas quanto aos caracteres de distinção/oposição relativos a MD. Vou 
tentar especificar as minhas dúvidas por etapas pois acho que nem mesmo sei se estou sabendo formulá-las. 
 
1º- Como falou o colega aluno 2 " No processo de derivação, a palavra derivada é aleatória e não há um morfema 
específico para a formação da outra palavra.... 
 
Minha dúvida : se os perefixos e sufixos nos casos abaixo, usados para derivar as outras palavras são facultativos , 

por que eles são usados sempre que se quer dar idéia de contrariedade ou oposição(antônimo) em alguns adjetivos e 
por que os sufixos também usados nessas palavras abaixo são usados quando se quer formar o superlativo absoluto 
sintético em alguns adjetivos ?  
Vou tentar expor com exemplos a minha questão: 
 
in -infeliz , indigesto, inconsciente 
ìssimo - felicíssimo , amabilíssimo , lindíssimo 
 
As perguntas que não querem calar: Há morfemas derivacionais específicos? 

 
O que seria "um morfema derivacional específico? 
 
Se há morfemas derivacionas específicos, os sufixos e prefixos não são exemplo deles? 
 
Os processos de derivação acima citados não são obrigatórios pelo fato de se poder fazer outras palavras como : 
paupérrimo , facílimo (superlativo absoluto) e atonalidade , acatólico querendo indicar os mesmos casos de 
antônimo e superlativo abbsoluto? 

 
Não sei se me fiz entender ,mas acho que era isso que queria dizer a não ser que esteja confundindo alguma coisa. 
Aguardo feedbback. Obrigada ALUNO 41. 

 

 
62. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 42 - sexta, 3 setembro 2010, 15:36 

 

MORFOLOGIA FLEXIONAL E MORFOLOGIA DERIVACIONAL  
Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Quais são os seus caracteres de oposição? 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
RESPOSTAS 
O da morfologia derivacional ou lexical e a morfologia flexional 

1.FLEXÃO: processo obrigatório no sistema, que se impõe para o falante. 
2.DERIVAÇÃO: processo facultativo, de caráter aleatório, que não se impõe como obrigação. 
Ex1.: alun /o/ s estúdios /o / s cachorro /s/ a/ s/ 
Ex2.: Ele comprou um casarão (casinha, casebre) (fogo, foguinho, fogareu)  

 

 

63. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 41 - sexta, 3 setembro 2010, 15:44 

 

[Tutor(a)] 1, não é por falta de leitura , acho que é pela complexidade do assunto, pois quanto mais leio mas tenho 
dúvidas: 
 
Gostaria que explicasse o que é exatamente uma palavra pertencer ao mesmo paradigma que outra.  
Seria por exemplo : Palavras que mantêm o mesmo radical quando flexionadas? 
 

Ex: mandava, mandava 
 
belo, bela 
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e quanto a :  
beleza, belezinha 
mandado, mandamento 
São exemplos de morfologia flexional ou derivacional? 
Visto que elas também mantiveram o mesmo radical depois que formaram novas palavras 
As categorias gramaticais são exatamente o quê? 
 
As desinências de modo ,número pessoa, tempo, em verbos ? 

Ex: cantarei, cantei , canto cantava, cantasse, cantou... 
De número- singular ou plural ? 
Ex: bolo , bolos, bola , bolas 
De gênero- masculino e feminino 
Gato, gata, menino, menina 
E quanto ao grau do adjetivo, os sufixos de aumentativo e diminutivo, são exemplos de morfologia derivacional ou 
flexional? 
Ex: beleza, belezinha 

Os sufixos são exemplos de categorias gramaticais? 

 

 
64. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 43 - sexta, 3 setembro 2010, 15:51 

 

Assim como todos os nossos colegas cursista definem o campo da morfologia suas características de posição e 
exemplificação, podemos concluir de acordo com nossos estudos que :  
1- Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?                
 R= Morfologia Derivacional ou lexical e a Morfologia flexional e que estas por sua vez definem - se: Morfologia 
derivacional: É o estudo da estrutura interna das palavras, com o processo de formação das palavras e as relações 
entre paradigmas diferentes.Morfologia flexional: É aquela que compete estudar a variação de palavras que 
pertencem a um mesmo paradigma.  
2-  Quais são os seus caracteres de oposição?  
R= Flexão e derivação  

3-  Em termos práticos, como podemos exemplificá-los?  
R= A derivação:É o processo pelo qual são formadas novas palavras.  
 Flexão: É o processo através do qual se indica as categorias gramaticais.  

 

 
65. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 44 - sexta, 3 setembro 2010, 16:20 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
A morfologia derivacional e a morfologia flexional. A derivacional estuda a estrutura interna das palavras, e os 
processos de formação de novas palavras com paradigmas diferentes. A flexional estuda a variação de palavras com 
um mesmo paradigma. 
 
Quais são os seus caracteres de oposição? 

 
A morfologia derivacional é um processo facultativo, não sistemático, e lexical que opera com relações abertas e é 
um processo não exaustivo, onde um modelo não exclui o outro. 
 
A morfologia flexional é um processo obrigatório, que se impõe ao falante, é sistemático e coerente atribuído por 
severas implicações sintáticas e é um processo que age com categorias rigorosamente gramaticais, constituindo o 
sistema fechado da língua. 
 

Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
 
Derivacional: inteligente - inteligentíssimo / livro-livraria 
Flexional: garoto, garota, garotos, garotas 

 

 

66. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 45 - sexta, 3 setembro 2010, 16:53 

 

1-Quais os dois setores no campo da morfologia? 
Os dois grandes setores são morfologia derivacional e morfologia flexional. A morfologia derivacional estuda a 
estrutura internas das palavras, sendo a derivação seu ponto principal. A morfologia flexional cabe estudar o 
processo pelo qual indicam as categorias gramáticais. 
 
2-Quais são seus caracteres de oposição?  

Flexção derivação 
processo obrigatório processo facultativo  
processo sistemático e coerente processo não sistemático  
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proxesso rigorosamente gramatical processo léxical 

processo exaustivo processo não exaustivo 
 
3-Derivação ex:  
água /aguada  
pobre /pobrezinho  
 
flexão ex:  
menin/o , menin/a 

livr/o , livr/os 

 

 
67. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 45 - sexta, 3 setembro 2010, 19:28 

 

Os dois grandes setores no campo da morfologia são: morfologia derivacional e morfologia flexional. 
A morfologia flexional estuda a variação de palavras que pertencem a um mesmo paradigma. Já a morfologia 
derivacional estuda a estrutura interna das palavras, seus processos de formação e as relações entre paradigmas 
diferentes. 

 

 

68. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 47 - sexta, 3 setembro 2010, 20:19 

 

Os dois grandes setores moforlógicos são: 
A morfologia Derivacional que estuda a estrutura interna das palavras, seus processos de formação e as relações 
entre paradigmas diferentes.  
A morfologia Flexional estuda a variação das palavras pertencentes a um mesmo paradigma. 
- Representam caracteres de oposição: 
* Processo obrigatório MF- Flores lindas. 

* Processo facultativo MD- sino, sininho, sineta. 
* Processo sistemático e coerente MF- A professora castigou o aluno indisciplinado. 
* Processo não sistemático MD- grito- gritar, pulo- pular. 
* Processo lexical MD- lei(substantivo), legal(adjetivo), legalmente(advérbio). 
* Processo exaustivo MF- garota/garoto - garotas/garotos. 
* Processo não exaustivo MD- estudo/ estudar/ estudante/ estudioso. 

 

 
69. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 48 - sexta, 3 setembro 2010, 22:12 

 

Os dois grandes setores são o da morfologia derivacional ou lexical e a morfologia flexional. 
Os caracteres de oposição são o processo obrigatório e facultativo, processo sistemático e coerente/processo não 
sistemático, processo rigorosamente gramátical e processo lexical, processo exaustivo e não exaustivo. 

Podemos exemplificá-los na forma flexional como as pessoas falam em sua comunicação e derivacionalé o processo 
que origina outras palavras. 
Ex. derivacional- Ela é uma garota legal. 
   O processo encontra-se legalizado. 
Flaxional- As meninas estão brincando. 
       As menina tão brincando. 

 

 
70. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 49 - sexta, 3 setembro 2010, 22:21 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?  
Morfologia derivacional e morfologia flexional. A derivacional seu ponto principal é a derivação. A flexional é a 
flexão por meio do qual se indicam as categorias gramaticais. 

 
Quais são os seus caracteres de oposição? 
 
A morfologia flexional é um processo obrigatório, que se impõe ao falante, é sistemático e coerente que impõe 
severas implicações sintáticas e é um processo de caráter exaustivo e age com categorias rigorosamente gramaticais 
e constituem o sistema fechado da língua. 
A morfologia derivacional é um processo facultativo, de caráter aleatório, não se impõe como 
obrigação,assistemático, não homogêneo, opera com relações abertas e é um processo não exaustivo, onde um 
modelo não exclui o outro. 

 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Flexional: alun / o      alun / a  
Derivacional: saltar – saltitar  /  chorar - choromingar 

 

 

71. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 50 - sábado, 4 setembro 2010, 08:12 
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1- Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?  

R = Morfologia Derivacional ou lexical e a Morfologia flexional.  
Morfologia derivacional : É o estudo da estrutura interna das palavras, com o processo de formação das palavras e 
as relações entre paradigmas diferentes.Morfologia flexional: É aquela que compete estudar a variação de palavras 
que pertencem a um mesmo paradigma.  
2-Quais são os seus caracteres de oposição?  
A morfologia derivacional é um processo facultativo, de caráter aleatório, não sistemático, é um processo lexical 
que opera com relações abertas e é um processo não exaustivo, onde um modelo não exclui o outro. 
A morfologia flexional é um processo obrigatório, que se impõe ao falante, é sistemático e coerente atribuído por 

severas implicações sintáticas e é um processo que age com categorias rigorosamente gramaticais.  
Exemplos: Flexão- alun / o alun / a 
cant/a/va canta/a/sse 
Exemplos: 
Derivação: 
legítimo – legitimar 
legal - legalizar  

 

 
72. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 51 - sábado, 4 setembro 2010, 09:46 

 

Os dois grandes setores do campo da morfologia são: Morfologia derivacional e Morfologia flexional. 
Os seus caracteres de oposição são: 

Na morfologia flexional o processo é obrigatório, sistemático, coerente,opera com categorias rigorosamente 
gramaticais e é exaustivo. 
Na morfologia derivacional o processo é facultativo, assistemático, não homogêneo, opera com relações abertas e 
não é exaustivo. 
Exemplos da morfologia flexional: -s em casa; -a em uma; -o em barco; -ram em fizeram -e em ame. 
Exemplos da morfologia derivacional: portão/portãozão/portãozinho; corda/cordão.  

 

 
73. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - sábado, 4 setembro 2010, 11:06 

 

 

Olá, ALUNO 41  

  
A morfologia é, realmente, uma área complexa. Mas fique tranquila: você está caminhando bem. 
  
Você coloca a seguinte questão: " o que é exatamente uma palavra pertencer ao mesmo paradigma que outra"? 
  
Observe o verbo "jogar" e o substantivo "jogador", ok? 
  
Podemos dizer, a nível de significante (forma), que eles têm o mesmo paradigma, já que eles têm um mesmo radical 

em comum. 
  
Devemos observar, entretanto, que cada uma dessas palavras tem paradigmas diferentes. No verbo "jogar", por 
exemplo, as formas flexionadas (jogávamos, jogava, jogaria) pertencem ao mesmo paradigma do verbo jogar; são 
formas flexionadas de um mesmo verbo. Está acompanhando? 
  
Entretanto, se de "jogar" você tiver a derivada "jogador", você tem, então, paradigmas flexionais diferentes 
(jogadores, jogadoras), já que "jogar" é verbo e "jogador" é substantivo. A classe é um paradigma. 

  
  
Bem, espero que esse primeiro item esteja claro para você! Em relação aos demais, eu lanço o desafio para o 
restante dos participantes desse fórum: quem se propõe a ajudar à colega ALUNO 41? 
  
Um abraço, ALUNO 41.  
Ficamos no aguardo de seu retorno.  
[Tutor(a)] 1 
 

 

 
74. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - sábado, 4 setembro 2010, 11:09 

 

Olá, ALUNO 41! 
Sobre categorias gramaticais, observe que elas são as noções da gramática, ok? E que noções são essas? Você 

mesma já está dando o encaminhamento. Quem mais poderia nos ajudar nesse sentido? 
Abraços, 
[Tutor(a)] 1 
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75. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - sábado, 4 setembro 2010, 11:13 

 

Olá, pessoal! 
Aproveito para insistir em uma maior troca entre vocês. Aproveitem tudo o que foi discutido na sala do café, sobre o 
que é um fórum educacional, e movimentem mais esse fórum no sentido de uma maior troca entre vocês. 
 Leiam e acompanhem as contribuições dos colegas, comentem, façam uso da répica, trépica. Façamos com que o 
fórum não seja um depósito de informações isoladas, mas um tecer de informações conjuntas. Tenho certeza que 

podemos melhorar. 
Contamos com a ajuda de vocês! 
Abraços e bom final de semana! E de estudo! (rsrrs) 
[Tutor(a)] 1 

 

 

76. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - sábado, 4 setembro 2010, 11:16 

 

Ok, ALUNO 38. Observe, entretanto, que "a visão dicotômica desses dois processos morfológicos ainda é bastante 
discutida. Ora se defende uma rígida separação, ora se nega a existência de fronteiras entre esses processos, 
destacando-se semelhanças e diferenças". É sempre bom estarmos em sintonia com isso! 
Um abraço, 
[Tutor(a)] 1 

 

 
77. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 52 - sábado, 4 setembro 2010, 11:58 

 
O estudo da morfologia é muito bom e proveitoso e de fácil entendimento. Agradeço, ALUNO 52.  

 

 
78. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 53 - sábado, 4 setembro 2010, 12:29 

 

Derivacional e flexional são os dois grandes setores no campo da morfologia, tendo como seus caracteres o processo 
obrigatório e o facultativo. Suas flexões estão entendidas em gênero, número, modo e tempo. Ex: Os cantores 

gritavam muito; e suas derivações são aleatórias não homogêneas, ou seja, não obedecem a uma determinada regra. 
Ex: O leite foi deixado pelo leiteiro. 

 

 
79. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 54 - sábado, 4 setembro 2010, 12:43 

 

Os dois gramdes setores no campo da morfologia são: 
 
Morfologia flexional, que determina diferências dentro do paradigma de uma única palavra. 
Morfologia derivacional, ela gira novos item lexicais a partir de itens lexicais primários. 

 

 
80. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - sábado, 4 setembro 2010, 15:41 

 

Caros alunos, 
Inicialmente, gostaria que todos pensassem sobre a dúvida levantada pela colega ALUNO 41.  
[Tutor(a)] 1 

 

 
81. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 55 - sábado, 4 setembro 2010, 17:21 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Morfologia Flexional e Derivacional. 

Quais são os seus caracteres de oposição? 
A Morfologia Derivacional estuda a estrutura interna das palavras, seus processos de formação e as relações entre 
paradigmas diferentes. Já a Morfologia Flexional estuda a variação das palavras que pertencem a um mesmo 
paradigma, ou seja, possuem um radical comum. Assim, sempre encontramos pares em oposição: a)processo 
obrigatório/ processo facultativo; b)processo sistemático e coerente/processo não-sistemático; c) processo 
rigorosamente gramatical/processo lexical; Processo exaustivo/ processo não-exaustivo.  
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
a) Processo obrigatório/ processo facultativo: 

1) Flexão: mes/a/s , carr/o/s 
2) Derivação: pedreiro (pedra) 
 
b)processo sistemático e coerente/ processo não-sistemático: 
1) Flexão: O carro atropelou o homem que conduzia a carroça. 
2) Derivação: chuviscar- chuvisco 
torcer- torcida 
 
c) processo rigorosamente gramatical/processo lexical: 
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1) Flexão: sempre ocorre dentro da mesma classe gramatical. 

2) Derivação: ocorre entre classes: molho (substantivo) 
molhado (adjetivo) 
molhar (verbo) 
d) Processo exaustivo/ processo não-exaustivo: 
1) Flexão: gat/o/ gat/a/ 
2) Derivação: formal - formalizar 
formalizado 
formalismo 

 

 
82. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 56 - sábado, 4 setembro 2010, 17:37 

 

1- Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 

Morfologia derivacional e a morfologia flexional. 
2- Quais são os seus caracteres de oposição? 
A morfologia derivacional estuda a estrutura interna das palavras e as relações entre paradigmas diferentes, já a 
morfologia flexional estuda a variação das palavras que pertencem a um mesmo paradigma. Os caracteres que 
diferem a derivação e a flexão são: 
· Flexão processo obrigatório; derivação processo facultativo. 
· Flexão processo sistemático e coerente; derivação processo não sistemático. 
· Flexão processo rigorosamente gramatical; derivação processo lexical. 

· Flexão processo exaustivo; derivação processo não axaustivo. 
3- Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Derivação é o processo pelo qual são formadas novas palavras. 
Ex.: Casa - caseiro ; Ferro - ferreiro 
Flexão é o processo através do qual se indica as categorias gramaticais. 
Ex.: menin/o - menin/a; alun/o – alun/a 

 

 
83. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 57 - sábado, 4 setembro 2010, 21:14 

 

 
Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? Morfologia flexional e morfologia derivacional 
A derivação é o surgimento de uma nova palavra que nos remete a uma dada realidade. A flexão é a formação de 
novos modos de dizer a mesma palavra.  

No vocábulo ferreiro podemos observar claramente a formação de uma nova palavra a partir de ferro através do 
processo de derivação. O mesmo ocorre em garota em que temos uma nova palavra a partir de garoto através da 
derivação.  
A flexão consiste fundamentalmente no morfema aditivo sufixal acrescido de radical, enquanto a derivação consiste 
no acréscimo ao radical de um sufixo lexical ou derivacional: casa+ s: casas (flexão de plural); casa+ inha: casinha 
(derivação)  
Quais são os seus caracteres de oposição?  
Flexão e derivação  

Em termos práticos, como podemos exemplificá-los?  
a)Processo obrigatório- flexão 
processo facultativo- derivação  
b) Processo sistemático e coerente- flexão 
processo não sistemático- derivação 
c) Processo rigorosamente gramatical- flexão 
processo lexical- derivação. 
d) Processo exaustivo- flexão 

processo não exaustivo- derivação  

 

 
84. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 58 - sábado, 4 setembro 2010, 22:24 

 

Na morfologia existe o processo de oposição que são relacioados a morfologia derivacional e a flexional que 
representam diversas nsituações: As obrigatórias, as facultativas, a gramatical rigorosa, a coerente e sistemática. 
Segue exemplos respectivamente co os sitados a cima. 
Os meninos jogavam. 
O pai chegou preocupado/ feliz. 
Os meninos jogavam. 

 

 
85. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 59 - domingo, 5 setembro 2010, 07:43 

 

Os dois grandes grupos da morfologia são: A Derivacional e a Flexional. Cabendo a Morfologia Derivacional(MD) 
o estudo da estrutura interna das palavras e seus processos de formação e as relações entre paradigmas diferentes. 
Enquantno a Morfologia Flexional(MF) estuda a variação de palavras as quais pertencem a um mesmo paradigma. 
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Sendo seus caracteres de oposição: processo obrigatório/processo facultativo; processo sistemático e coerente/ 

processo não sistemático; processo rigorosamente gramatical/processo lexical; processo exaustivo/processo não 
exaustivo. 
Exemplificações: 
Flexão: Alunas estudiosas 
Derivação: casa - casinha - casebre 
cantar - cantarolar 

 

 
86. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 60 - domingo, 5 setembro 2010, 07:56 

 

Como já foi apresentado os dois grandes setores no campo da morfologia é a morfologia derivacional e a 
morfofologia flexional sendo caracterizado respectivamente pelo processo de formação das palavras e pela reflexão 
das categorias gramaticais.  

Os seus caracteres de oposição se difere em processos distiguidos pela: 
Derivação: facultativo, não sistemático, lexical e não exautativo.  
Flexão: obrigatório, sistemático e coerente, rigorosamente gramatical e exaustivo. 
Em termos práticos podemo exemplificá-los da seguinte maneira: 
Morfologia derivacional - pela habilidade a formação de palavras pelo acréscimo de prefixos ou sufixos a um 
radical ou ainda com a decomposição de palavras derivadas gerando palavras primitivas.  
prefixo: infeliz - supermercado 
sufixo: porteiro  - casinha  

Morfologia flexional - pela sensibilidade às flexões de gênero e de número dos nomes e às flexões de modo-tempo e 
número-pessoa dos verbos.  
As flores são azuis. 

 

 
87. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 61 - domingo, 5 setembro 2010, 09:32 

 

A Morfologia divide-se em dois grandes grupos, que são, a MORFOLOGIA FLEXIONAL d a MORFOLOGIA 
DERIVACIONAL.  
 
À morfologia flexional compreende o estudo das variações ocorridas nas palavras que pertencem ao mesmo 
paradigma. Ex: bola, bolão, bolas. 
 
à Morfologia lexical ou derivacional compete o estudo da estrutura INTERNA das palavras, formação e relações 

entre paradigmas diferentes. 
 
A morfologia, como estudo amplo, busca o entendimento desses dois grandes processos, cujo estudo, para alguns 
pesquisadores mais modernos, são interdependentes. 
 
FLEXÃO - Processo obrigatório, sistemático, gramatical e exaustivo 
DERIVAÇÃO - Processo facultativo, assistemático, lexical e não-exaustivo. 

 

 
88. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 62- domingo, 5 setembro 2010, 12:26 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?  
Morfologia Flexional e Derivacional.  

Quais são os seus caracteres de oposição?  
O campo Flexional (ou gramatical) estuda as relações entre as diferentes formas de uma mesma palavra, isto é, seu 
modelo de flexão, ou seja, não muda o significado da palavra. Já o campo Derivacional (ou lexical) estuda a 
estrutura das palavras e dos seus processos de formação, isto é, de formas com modelos separados, ou seja, afeta 
semanticamente o significado da base. Assim, sempre encontramos pares em oposição: a)processo obrigatório/ 
processo facultativo; b)processo sistemático e coerente/processo não-sistemático; c) processo rigorosamente 
gramatical/processo lexical; Processo exaustivo/ processo não-exaustivo.  
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los?  

a) Processo obrigatório/ processo facultativo: 
1) Flexão: baci/a/s , carr/o/s 
2) Derivação: pedreiro (pedra) 
b)processo sistemático e coerente/ processo não-sistemático: 
1) Flexão: O homem come com o garfo, já a mulher, com a colher. 
2) Derivação: chuviscar- chuvisco 
torcer- torcida 
c) processo rigorosamente gramatical/processo lexical: 
1) Flexão: sempre ocorre dentro da mesma classe gramatical. 

2) Derivação: ocorre entre classes: molho (substantivo) 
molhado (adjetivo) 
molhar (verbo) 
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d) Processo exaustivo/ processo não-exaustivo: 

1) Flexão: pat/o/ pat/a/ 
2) Derivação: formal - formalizar 
formalizado 
formalismo  

 

 

89. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 2 - domingo, 5 setembro 2010, 12:29 

  

Olá Pessoal, 
 
Vocês estão indo muito bem nas contribuições do fórum, é muito importante a leitura cuidadosa do conteúdo para 
que façam o exercício com segurança. 
Abraços e um bom finalzinho de semana. 

[Tutor(a)] 2 

 

 
90. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 63 - domingo, 5 setembro 2010, 12:37 

 

Morfologia flexional estuda a variação de palavras que pertencem a um mesmo paradigma. E a morfologia 
derivacional estuda a estrutura interna das palavras, os processos de formação das palavras e as relações entre 
paradigmas diferentes. 
 
A)Processo obrigatório: Flexão 
Processo facultativo: Derivação; 
 
B)Processo sistemático e coerente: Flexão 
Processo não sistemático: Derivação; 

 
C)Processo rigorosamente gramatical: Flexão 
Processo lexical: Derivação; 
 
D)Processo exaustivo: Flexão 
Processo não exaustivo: Derivação 
 
Exemplos: Flexão- alun / o alun / a 

 
Exemplos: Derivação- legítimo – legitimar 

 

 
91. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 64 - domingo, 5 setembro 2010, 15:17 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
A Morfologia Derivacional estuda a estrutura interna das palavras e as relações entre paradigmas diferentes. A 
Morfologia Flexional estuda a variação de palavras que pertencem a um mesmo paradigma.  
Quais são os seus caracteres de oposição? 
a)Processo obrigatório- flexão 
processo facultativo- derivação 
b) processo sistemático e coerente- flexão 

processo não sistemático- derivação 
c) processo rigorosamente gramatical- flexão 
processo lexical- derivação. 
d) processo exaustivo- flexão 
processo não exaustivo- derivação 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
 
Exemplos:  

Flexão: estúdios \o\s 
Derivação: saltar- saltitar 

 

 
92. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 4 - domingo, 5 setembro 2010, 21:18 

  

Isso mesmo, ALUNO 64! 
É muito importante que vocês tragam exemplos no intuito de fixar o assunto. Quem pode dar mais exemplos? 
 
Boa semana a todos, 
[Tutor(a)] 4 

 

 
93. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 
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por ALUNO 17 - domingo, 5 setembro 2010, 21:37 

 

[Tutor(a)] 1!! Realmente estive um pouco ausente do fórum, mas você deve saber que temos muitas atividades pra 
fazer!!! Ops! Não esqueci minha dúvida não! Também não sei se alguém já me esclareceu e eu não vi. Eu preciso de 
um exemplo sobre os caracteres em oposição de flexão e derivação: 
Flexão - Processo rigorosamente gramatical - opera exclusivamente "intra" classe. 
Ex.: .... 
Derivação - Processo lexical - ocorre "iter" classe. 

Ex.: Lei (substantivo) 
    legal (adjetivo) 
    legalmente (advérbio) 
Obrigada! 

 

 

94. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 65 - domingo, 5 setembro 2010, 23:33 

 

• A Morfologia Derivacional e a Morfologia Flexional  
 
• Flexão: processo obrigatório, processo sistemático e coerente, processo rigorosamente gramatical, processo 
exaustivo. 
Derivação: processo facultativo,processo não sistemático,processolexical,processo não exaustivo. 

 
• Flexão - EX: cant /a/va 
cant /a/sse 
Derivação - EX: chorar - choramingar 
pontuar - pontuação 

 

 

95. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 66 - domingo, 5 setembro 2010, 23:33 

 

1-Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
São morfologia derivacional e morfologia flexional. 
A primeira estuda a estrutura interna das palavras, os processos de formação e as relações entre paradigmas 
diferentes e a segunda corresponde ao estudo da variação de palavras que pertencen ao mesmo paradigma. 
2-Quais são os seus caracteres de oposição? 

Flexão- processo obrigatório,sistemático,gramatical e exaustivo. 
Derivação-processo facultativo,assistemático,lexical e não exaustivo. 
3-Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Flexão- garot/o garot/a 
Derivação- sapato-sapataria/ churrasco-churrascaria 

 

 
96. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 41 - segunda, 6 setembro 2010, 07:27 

 

[Tutor(a)] 1, agora ficou claro o que eu não entendia sobre o mesmo paradigma. Acho que funciona assim: 
Por exemplo : 
 
O verbo cantar em suas flexões de tempo , modo ,pessoa, etc são exemplos de palavras de um mesmo paradigma 

porque todas as flexões são formas verbais (verbos) 
 
cantei, cantou, cantava, cantasse, cantava,cantamos, cantaria , 
 
Já palavras que derivam do verbo cantar , recebendo por exemplo um sufixo que indica aumentativo ou diminutivo 
ex. cantorzinho, cantorzão , ou outras palavras como o substantivos cantador, cantoria, temos exemplos de 
paradigmas flexionais diferentes por elas pertencerem a outra classe gramatical. É isso não é [Tutor(a)] 1? 

 

 
97. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 41 - segunda, 6 setembro 2010, 08:19 

 

As categorias gramaticais são as classes das palavras dentro da língua portuguesa ? 
Por exemplo:  

 
demorar é um verbo 
demora é um substantivo 
demorado é um adjetivo 
demoradamente é um adverbio 
 
São também categorias gramaticais o plural , o singular. o masculino , o feminino... ? 
Por exemplo: 
gato, gata, gatas, gatos 
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98. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 67 - segunda, 6 setembro 2010, 08:53 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Morfologia derivacional ou lexical e a morfologia flexional. 
Quais são os seus caracteres de oposição?  
Flexão e derivação. 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 

Flexão- Processo obrigatório no sistema que se impõe para o falante. Exemplo: fung/o/s 
 
Derivação- processo facultativo, de caráter aleatório, que não se impõe como obrigação. Exemplo: Ele é magro 
(magrinho, magérrimo).  

 

 

99. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 68 - segunda, 6 setembro 2010, 10:13 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia ? 
Morfologia derivacional ou lexical e morfologia flexional. A morfologia derivacional ou lexical faz parte do 
processo de diferença e formação de palavras uma de outras. Já a morfologia flexional lida com categorias 
gramaticais, ou seja, variação de desinências nas palavras declináveis e conjugáveis. 
Quais são os seus caracteres de oposição? 

a)Processo obrigatório- flexão/ processo facultativo- derivação 
b) processo sistemático e coerente- flexão/ processo não sistemático- derivação 
c) processo rigorosamente gramatical- flexão/ processo lexical- derivação. 
d) processo exaustivo- flexão/ processo não exaustivo- derivação 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los ? 
 
Exemplos:  
Flexão: "o tigre macho" x "o tigre fêmea". 
Derivação: "vaca" deriva "vaqueiro", mas de "polícia" deriva "policial". 

 

 
100. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 4 - segunda, 6 setembro 2010, 14:11 

  

Isso mesmo, ALUNO 67! 

Também é importante lembrar que o processo derivacional, muito embora seja opcional, pode ocorrer por razões 
semântico-estilísticas. 
Aguardamos mais exemplos de todos! 
 
[Tutor(a)] 4. 

 

 
101. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 69 - segunda, 6 setembro 2010, 15:37 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
A morfologia derivacional, e a morfologia flexional. 
 
Quais são os seus caracteres de oposição? 
Processo obrigatório (MF) Processo facultativo (MD). 

 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
morfologia derivacional: amar, amava, amasse. 
morfologia flexional: boneca (s), gata (a). 

 

 
102. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 2 - segunda, 6 setembro 2010, 15:50 

  

Olá ALUNO 41, 

 
O termo categoria gramatical inclui muitos mais aspectos que o termo tradicional, que em geral só se refere a 
classes semânticas de palavras. Em termos gerais uma categoria gramatical é uma variação morfológica que pode 
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tomar diversos valores para uma classe de palavras à que se aplica, por exemplo, a classe dos verbos apresentam 

variações ou realizações diferentes segundo seu tempo, modo, pessoa, etc.  
 
As categorias gramaticais são noções. 
 
Nos nomes: gênero, número (flexão) e grau. 
Nos verbos: modo, tempo, pessoa, aspecto e voz 
 
Então as classes de palavras não são o mesmo que categorias gramaticais. 

 
Abraço, 
[Tutor(a)] 2 

 

 
103. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 70 - segunda, 6 setembro 2010, 16:28 

 

1-Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?  
Morfologia derivacional e Morfologia flexional. 
2- Quais são os seus caracteres de oposição?  
O derivacional e o flexional 
3-Em termos práticos, como podemos exemplificá-los?  
Flexão Ex: estúdios /o / s. 

Derivação Ex: cantar - cantarolar  

 

 
104. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 71 - segunda, 6 setembro 2010, 17:00 

 

1-Morfologia derivacional e Morfologia flexional.  

2-São eles: Processo obrigatório/ processo Facultativo  
Processo Sistemático e coerente/ Processo não sistemático  
Processo rigorosamente gramatical/ processo lexical  
Processo exaustivo/ processo não exaustivo  
3-Derivação : Ex: lavar -lavanderia  
Flexão: menin/o  

 

 
105. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 72 - segunda, 6 setembro 2010, 17:19 

 

Olá ALUNO 63, tudo bem? 
Os colegas já definiram muito bem a morfologia flexional e derivacional, porém as definições e exemplos citadas 
por você achei mais consistentes. Entretanto deixo registrado a minha contribuição. 

A morfologia de uma língua envolve processos com características distintas, em que a flexão é um processo 
obrigatório, sistemático e coerente que impõe severas implicações sintáticas. 

 

 
106. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 2 - segunda, 6 setembro 2010, 17:33 

  

Olá caros alunos, 
Continuem participando e movimentando o nosso fórum. 
É muito importante que façam a leitura das contribuições dos colegas e interejam com as diversas colocações. 
Abraços e um bom feriado, 
[Tutor(a)] 2 

 

 
107. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 73 - segunda, 6 setembro 2010, 19:50 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da Morfologia? 
 A morfologia derivacional: que analisa a estrutura interna das palavras ,onde sua principal caracteristica é a 
derivação das palavras. 

EX: SAPATO ,SAPATEIRO 
 Já a morfologia flexional ,compete o estudo da variação de palavras ,constitue em formar e relacionar processo 
indicado com as categorias gramaticais. 
EX: MENINO,MENINAS,MENINAS MENINOS 

 

 
108. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 74 - segunda, 6 setembro 2010, 20:04 

 

 a) Setores: Derivacional e Flexional; 
 b) Flexão e Derivação; 
 c) Flexional--> variação de palavra pertencentes a um mesmo paradigma. 
   ex.: falar, falava, falavas, falava, falávamos, faláveis. 
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   Derivacional--> estrutura interna das palavras, processo de formação destas e relações entre diferentes 

paradigmas. 
   ex.: pedra, pedro, pedregulho, pedreira... 
          Abraços.        

 

 
109. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 75 - segunda, 6 setembro 2010, 20:20 

 

Os dois grandes setores do campo da morfologia são a morfologia flexional e a morfologia derivacional. É 
importante enfocar que há uma grande discussão em relação à visão dicotômica em relação a esses dois setores do 
campo da morfologia, pois em alguns momentos pesquisadores defendem uma rigorosa separação, em outros 
momentos é negado essa separação e ressaltam as semelhanças e as diferenças desse processo. Esses processos são 
compostos pelos seguintes caracteres: 
I- Flexão - Processo obrigatório – Se opõe para o falante. EX:  coelhos pulam 

 Derivação - Processo facultativo – Caráter aleatório. EX: O coelho ganhou uma cenoura/folha 
  
II- Flexão - Processo sistemático e coerente – Rigorosas implicações sintáticas. EX: Os coelhos pularam 
Derivação - Processo não assistemático – não sistemático. EX: correr – corrida/pontuar- pontuação 
  
III- Flexão - Processo rigorosamente gramatical – repercute no sistema fechado da língua.  
Derivação - Processo lexical – relação aberta. EX: alegria(substantivo); alegre(adjetivo) e alegremente ( advérbio) 
  

IV- Flexão - Processo exaustivo - sistema fechado da língua. EX: gato – gata/ gatos- gatas 
Derivação - Processo não exaustivo - um modelo não exclui o outro. Ex: Educar- educação- educado 
 

 

 
110. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - segunda, 6 setembro 2010, 20:45 

 
Isso mesmo, ALUNO 41! Você está certa, sim! Parabéns! 
[Tutor(a)] 1 

 

 
111. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - segunda, 6 setembro 2010, 20:49 

 

Caros alunos, 
Aos que estão participando, parabéns pelas interações; aos que ainda não participaram, ainda há tempo! 
Aproveito para dizer que estamos muito felizes com as mensagens postadas aqui. Vejo que caminhamos bastante, e 
que agregamos novos conhecimentos! Continuemos nessa caminhada.  
Contamos com vocês! 
[Tutor(a)] 1 

 

 
112. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - segunda, 6 setembro 2010, 20:56 

 

Olá, ALUNO 17 

Quando dizemos que a morfologia derivacional é um processo lexical, nos referimos ao fato de que a morfologia 
derivacional se configura, como um processo de formação de palavras.  
A morfologia flexional, por sua vez, não opera com a formação de palavras; ela se configura, do contrário, como um 
processo rigorosamente gramatical. 
Um abraço, 
[Tutor(a)] 1 

 

 
113. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1- segunda, 6 setembro 2010, 21:00 

 

Parabéns, ALUNO 61! 
Aproveito para lembrar, a todos, da importância de que tais noções ( conforme destacadas pelo colega ALUNO 61) 
estejam claras. Brevemente tudo isso será explorado na avaliação presencial. Além disso, esse conhecimento deve 

nos acompanhar ao longo do curso....portanto: continuemos nas leituras e interações! 
Abraços, 
[Tutor(a)] 1 

 

 
114. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 76 - segunda, 6 setembro 2010, 21:05 

 

Os dois grandes setores da morfologia são Morfologia Derivacional que estuda a estrutura interna das palavras, seus 
processos de formação e as relações entre paradigmas diferentes e a Morfologia Flexional que estuda a variação de 
palavras que pertencem a um mesmo paradigma. Seus caracteres de oposição são:  
1 - Processo obrigatório MF – Artistas famosas e Processo Facultativo MD – peixe, peixinho e peixão  
2- Processo sistemático e coerente MF – A professora entregou o questionário e ensinou como respondê-lo e 
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Processo não sistemático MD - ler - leitura / escrever - escrita  

3- Processo rigorosamente gramatical MF, Processo Lexical MD.  
4- Processo exaustivo MF- fraco / fraca - fracos / fracas e Processo não exaustivo MD - estudo/estudar/ estudante/ 
estudioso  

 

 
115. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 2 - segunda, 6 setembro 2010, 22:54 

  

Olá ALUNO 76, 
Muito boa a sua participação, continue contribuindo com o nosso fórum. 
Abraços e um bom feriado. 
[Tutor(a)] 2 

 

 
116. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 77 - segunda, 6 setembro 2010, 23:41 

 

A morfologia flexional e a morfologia derivacional são os dois setores da morfologia, sendo importante enfocar que 
há uma grande discussão em relação à visão dicotômica com relação a esses setores no campo da morfologia, pois 
alguns pesquisadores defendem uma rigorosa separação, em alguns momentos e em outros negado essa separação e 

ressaltam semelhanças e diferenças desse processo, que podem ser compostos pelos seguintes caracteres: Flexão - 
Processo obrigatório – Se opõe para o falante. EX: os sapos pulam e Flexão - Processo sistemático e coerente – 
Rigorosas implicações sintáticas. EX: Os sapos pularam 

 

 
117. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 2 - terça, 7 setembro 2010, 00:02 

  

Olá ALUNO 77, 
Foi pertinente a sua observação em relação à visão dicotõmica sobre a morfologia flexional e derivacional, é 
importante também que você observe aquilo que compete a cada uma delas. 
Abraços e um bom feriado, 
[Tutor(a)] 2 

 

 
118. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 78 - terça, 7 setembro 2010, 10:05 

 

 
“As duas unidades básicas da sintaxe são a sentença e a palavra. A sentença é a unidade maior da sintaxe: quando 
nos movemos para cima, além da sentença, passamos da sintaxe para a análise do discurso; a palavra é a unidade 

menor da sintaxe: movendo-nos para baixo, além da palavra, passamos da sintaxe para a morfologia” (Huddleston, 
1984) 
 
A derivação vem sendo descrita como processo idiossincratico,caracterizado pelo potencial de mudar classes e por 
grandes restrinções de aplicabilidade. 
A flexão tem sido definida como processo morfologicoregular,aplicavel em escala e sem qualquer possibilidade de 
mudanças na categoria lexical das bases. 
 

DERIVAÇÃO: processo com que formamos palavras novas. 
FLEXÃO: processo com que adaptamos um item lexical a um contexto, a uma sentença. 
 
A gramatica greco-latina não resolveu com nitidez o problema da decomposição mórfica do vocábulo.(Mattoso 
Câmara) 

 

 
119. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 79 - terça, 7 setembro 2010, 10:48 

 

- Os dois grandes setores no campo da Morfologia é a Morfologia Dervacional ou Lexical e a Morfologia Flexional. 
 
- Os caracteres de oposição são o processo obrigatório e o processo facultativo; processo sistemático e coerente; 
processo não sistamático, processo rigorosamente gramatical; processo lexical, processo exaustivo e processo não 

exaustivo. 
 
Flexão é a formação de novos modos de dizer a mesma palavra. 
Ex: casa+s - casas (flexão plural) 
 
Derivação é o surgimento de uma nova palavra que nos remete uma dada realidade. 
Ex: casa+inha - casinha (derivação) 

 

 
120. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 80 - terça, 7 setembro 2010, 15:48 

 
Os dois grandes setores da morfologia são: o da morfologia derivacional e o da morfologia flexional.  
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A morfologia derivacional é o tipo de processo que origina outras palavras. Ex: (bela - belíssima) 

A morfologia flexional é o uso que os falantes fazem da linguagem em uma situação comunicativa. Ex: (Os homens 
andam sozinhos). 
O que difere a flexão e a derivação são os seguintes caracteres: 
 Flexão - processo obrigatório, sistemático, gramatical e exaustivo. 
Derivação – processo facultativo, assistemático, lexical e não exaustivo. 

 

 
121. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 81 - terça, 7 setembro 2010, 16:00 

 

Os dois grandes setores no campo da morfologia são: a morfologia derivacional ou lexical e a morfologia flexional. 
Os caracteres de oposição: está na diferença entre o derivacional e o flexional, porém, estudos recentes já considera 
que os dois campos não de opõem, mas se complementam. 
São exemplos derivacional - café/cafezal 

Sao exemplos flexional - menino/menina 
 

 

 
122. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 82 - terça, 7 setembro 2010, 17:11 

 

Desde o século XIX que os estudos envolvendo a Morfologia abrangem os processos flexionais e os derivacionais. 
Esses dois grandes setores no campo da Morfologia ainda persistem hoje, apesar de estarem sendo repensados. Na 
Morfologia derivacional estuda-se os processos de formação das palavras e as relações entre os diferentes 
paradigmas, enquanto que na flexional o estudo gira em torno da variação de palavras que pertencem a um mesmo 
redical (paradigma). Nesse sentido, a flexão se caracteriza como sendo um processo obrigatório, sistemático, 
coerente, exaustivo e rigorosamente gramatical. A derivação é um processo facultativo, não-sistemático, lexical e 
não exaustivo. 
Exemplos: 

 Flexão: menin/o - menin/a Derivação: pedra - pedreira  

 

 
123. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 83 - terça, 7 setembro 2010, 17:19 

 

Os dois grandes setores no campo da morfologia são a morfologia derivacional ou Lexical e a morfologia flexional.  
Representam seus caracteres de oposição:  
- Processo obrigatório MF.  
- Processo Facultativo MD.  
- Processo sistemático e coerente MF.  
- Processo não sistemático MD.  
- Processo rigorosamente gramatical MF  
 -Processo Lexical MD.  

 - Processo exaustivo MF  
 - Processo não exaustivo MD.  

 

 
124. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 84 - terça, 7 setembro 2010, 18:02 

 

1-QUAIS OS DOIS GRANDES SETORES NO CAMPO DA MORFOLOGIA? Os dois grandes setores no campo 
da Morfologia são:Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional. Sendo que a primeira estuda a estrutura interna 
das palavras e a Morfologia Flexional estuda a variação de palavras pertencentes ao mesmo paradigma. 2QUAIS 
SÃO OS SEUS DOIS CARACTERES DE OPOSIÇÃO? Flexão e Derivação são seus dois caracteres de oposição. 
3-EM TERMOS PRÁTIVOS,COMO PODEMOS EXEMPLIFICÁ-LOS? Em termos práticos podemos 
exemplificá-los da seguinte forma: Derivacional: jornal-jornalista. Flexão:namorad/o namorad/  

 

 
125.  Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 85 - terça, 7 setembro 2010, 19:40 

 

 
· Os dois grandes setores são: Morfologia derivacional e morfologia flexional 

· A morfologia derivacional cabe o estudo de estrutura interna das palavras, como ocorre a formação das palavras e 
suas relações entre paradigmas diferentes. 
· A Morfologia flexional trata do estudo das variações de palavras que pertencem a um mesmo paradigma. 
Flexão: Processo obrigatório, sistemático, gramatical e exaustivo. 
Derivação: Processo facultatvo, assistemático, lexical e não exaustivo.  
· Morfologia Flexional: 
· - Processo obrigatório  
· - Processo sistemático e coerente 
· - Processo rigorosamente gramatical 

· - Processo não sistemático  
· Morfologia Derivacional: 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13345&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13129&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13208&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12889&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12955&course=913


170 

 

· - Processo exaustivo  

· -Processo Lexical 
· - Processo Facultativo  
· - Processo não exaustivo  

 

 
126. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - terça, 7 setembro 2010, 20:28 

 
Isso, ALUNO 82! Continue contribuindo nos nossos fóruns! 

 

 
127. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 86 - terça, 7 setembro 2010, 20:30 

 

Considera-se os grandes setores da morfologia a Morfologia Derivacional ou Lexical e a Morfologia Flexional, e os 
seus caracteres de oposição, são: Processo obrigatório e o processo facultativo; Processo sistemático e coerente; 
Processo não sistemático; Processo rigorosamente gramatical; Processo lexical, Processo exaustivo e o Processo não 
exaustivo. Em termos práticos, podemos assim exemplificá-los: Derivação (como o surgimento de uma nova 
palavra que nos remete uma dada realidade, e x: flor (primitiva) + esta = floresta (derivação) e Flexão (como sendo 
a formação de novos modos de dizer a mesma palavra, e x: mesa + s = mesas (flexão plural).  

 

 
128. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 87 - terça, 7 setembro 2010, 21:11 

 

Os dois grandes setores do campo da morfologia são: 

Morfologia Derivacional está voltada para o processo da formação das palavras. Morfologia Flexional compete a 
flexão que indica a que classe gramatical pertence uma palavra. 
Ex de Morfologia Derivacional: para os gramáticos sabemos que o verbo é formado por um radical, vogal temática e 
um prefixo e de acordo com a sua terminação sabemos em que tempo foi feito. 
Ex de Morfologia Flexional: A menina é muito estudiosa. O artigo determina e acompanha o substantivo(menina) e 
assim por diante cada classe gramatical tem uma função e sempre interfere na outra. A palavra em 
destaque(estudiosa) pertence a classe dos adjetivos devido atribuindo-lhe uma qualidade assim, dizemos que o 
adjetivo modifica o substantivo. 

 

 
129. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 88 - terça, 7 setembro 2010, 23:19 

 

Queridos tutores e colegas. 
Tanto na: 

FLEXÃO - Processo obrigatório, sistemático, gramatical e exaustivo 
e na: 
DERIVAÇÃO - Processo facultativo, assistemático, lexical e não-exaustivo. 
os exemplos dos processo acabam se misturando muito um com o outro. 
Como vou identificar se, por exemplo, na derivação o processo é facultativo ou lexical, o mesmo acontece com a 
flexão, como identificar os processos? 
Espero que entenderam minha pergunta. 
Obrigado. 

 

 
130. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 89 - quarta, 8 setembro 2010, 08:29 

 

grandes setores da morfologia são: 

- Morfologia Derivacional (MD) estuda a estrutura interna das palavras, seus processos de formação e as relações 
entre paradigmas diferentes; 
- Morfologia Flexional (MF)-estuda a variação de palavras pertencentes a um mesmo paradigma. 
Caracteres de oposição: 
1- processo obrigatório - flexão 
processo facultativo - derivação 
 
2- processo sistemático e coerente- flexão 

processo não sistemático- derivação 
 
3- processo rigorosamente gramatical - flexão 
processo lexical - derivação.  
 
4- processo exaustivo- flexão 
processo não exaustivo- derivação 

 

 
131. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 90 - quarta, 8 setembro 2010, 10:40 

 
Pois não Professora, digo que: Há dois grandes setores dentro da Morfologia, os quais são: A Derivacional, 
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subdividida em: Processo Facultativo; não sistématico; Lexical e não exaustivo. Quanto ao Derivacional, está 

subdividodo em: Processo Obrigatório, Sistemático e coerente; rigorosamente gramatical e exaustivo. Abraço a 
todos.  

 

 
132. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 91 - quarta, 8 setembro 2010, 13:14 

 

A morfologia derivacional ou lexical e a morfologia flexional são os dois grandes setores do campo da morfologia e 
seus caracteres de oposição são a flexão e a derivação e os mesmos subdividem-se em:  
1- Processo obrigatório (flexão).  
Ex: alun/o/s estúdi/o/s 
Processo facultativo (derivação).  
Ex: casinha (casarão, casebre) 
 

2- Processo sistemático e coerente (flexão).  
Ex: A alun/a desafio/u o mestre que a indagava 
Processo não sistemático(derivação).  
Ex: cantar- cantarolar 
saltar- saltitar 
gritar- gritaria 
 
3- Processo rigorosamente gramatical (flexão). É o caso das categorias gramaticais e “intra” classe. 

Processo lexical (derivação).  
Ex: lei (substantivo) 
legal (adjetivo) 
legalmente (advérbio)  
 
4- Processo exaustivo (flexão).  
Ex: alun/o alun/a alun/o/s alun/a/s 
Processo não exaustivo (derivação).  
Ex: legal- legalíssimo 

legalmente 
legalizar  

 

 
133. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 92 - quarta, 8 setembro 2010, 13:18 

 

No campo da morfologia há dois grandes setores:morfologia derivacional ou lexicale a morfologia  

 

· Setores: 
Derivacional – estuda a estrutura interna, o processo de formação de palavras e as relações entre paradigmas 
diferentes.. 
Flexional – estuda a variação de palavras que pertence ao mesmo paradigma. 
· Caracteres de oposição:  

Flexão - processo obrigatório, sistemático, gramatical e exaustivo. 
Derivação – processo facultativo, assistemático, lexical e não exaustivo. 
· Exemplos: 
Flexional – Alun/o / - alun/o/s 
Derivacional – Aluno /amável/amado 

 

 
134. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 93 - quarta, 8 setembro 2010, 13:28 

flexional. 
Seus caracteres de oposição são flexão e derivação. 

 

 
135. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 94 - quarta, 8 setembro 2010, 13:39 

 

    Na morfologia encontramos dois setores apresentado por Borba (1984, p. 160), que são: A Morfologia 
Derivacional que estuda a estrutura das palavras e os diferentes paradigmas e temos a Morfologia Flexional que 
estuda a diversificação das palavras em um paradigma. 
    Mesmo sendo ainda muito discutido esse ponto de oposição entre uma e outra, podemos apresentar certas 
oposições. 

FLEXÃO: processo obrigatório no sistema, que se impõe para o falante. 
Ex: Alun/o/s  Estúdios/o/s  
DERIVAÇÃO: Processo facultativo, de caráter aleatório, que não se impõe como obrigação. 
EX: Ele comprou um casarão (casinha/casebre) 
  Podemos exmplifica-los da seguinte forma. 
FLEXÃO: amig/o/  amig/a/  andav/a/  and/a/sse 
DERIVAÇÃO: elegancia (subtantivo) 
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         elegante (adjetivo) 

          elegantemente (advérbio) 

 

 
136. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 95 - quarta, 8 setembro 2010, 13:59 

 

1- Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia ? 
R- Morfologia Derivacional e Morfolofia Flexional. 
 
2- Quais são os seus caracteres de oposição? 
R- Processo obrigatório (MF) e Processo facultativo (MD). 
 
3-Em termos práticos, como podemos exemlificá-los? 
R-Morfologia Derivacional: 

relamp-(adeja) 
relamp-(eia) 
relamp-(eja) 
 
R-Morfologia Flexional:  
menin(o) menin(a)  
bola(s ) bol(a) 

 

 
137. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 8 setembro 2010, 14:02 

 

Olá, ALUNO 93! 
 
Em relação aos caracteres de oposição, é interessante que você releia o material proposto, ok? Tenho certeza que 

podemos melhorar! Aguardamos um retorno seu. 
Abraços, 
[Tutor(a)] 1 

 

 
138. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 96 - quarta, 8 setembro 2010, 14:13 

 

Os dois setores da morfologia são: morfologia derivacional ou lexical e a morfologia flexional. A morfologia 
derivacional que é a derivação, ou seja, é o processo que pelo qual dá origem a outras palavras, enquanto a 
morfologia flexional é a flexão, melhor dizendo, é o processo que indicam as categorias gramaticais. 

 

 
139. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 8 setembro 2010, 14:15 

 

Ok, ALUNO 90! Os setores da morfologia são MD e MF. Isso mesmo. 
Pedimos, apenas, que você reveja a parte final de seu texto: É a MF que oferece as características que você 
menciona ( processo obrigatório/ sistemático/ coerente/ rigorosamente gramatical e exaustivo), ok?  
Um abraço e bom estudo! 

[Tutor(a)] 1 

 

 
140. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 8 setembro 2010, 14:29 
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Olá, ALUNO 88!  

 
Estamos no laboratório, no momento. Acabamos de ler a sua dúvida. Você arremata tudo o que foi abordado nas 
nossas leituras referindo-se à morfologia flexional como um processo obrigatório, sistemático, gramatical e 
exaustivo; e à morfologia derivacional como um processo facultativo, assistemático, lexical e não-exaustivo. 
Parabéns!  
 
Ao final você nos coloca uma questão. Pedimos que você explique, de forma mais pontual, a sua dúvida. Ficamos 
no aguardo, ok? 

 
Um abraço, 
[Tutor(a)] 1/[Tutor(a)] 2 

 

 

141. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 97 - quarta, 8 setembro 2010, 14:29 

 

* Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Mofologia Derivacional - é a formação de palavras pelo acréscimo de prefixos au sufixos a um radical. 
Morflogia Flexional - é a flexão de gênero e de número dos nomes e às flexões de modo - tempo e número- pessoa 
dos verbos. 
* Quais são os seus caracteres de oposição? 

Processo derivativo ( derivação ) 
Processo flexional ( flexão ) 
* Em termos práticos, como podemos exemplificá - los? 
Derivação - café - cafezinho  
Flexão - gato/gata gatos/gatas  

 

  

142. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 
por [Tutor(a)] 2 - quarta, 8 setembro 2010, 15:12 
Olá ALUNO 17, 
 
Em relação a sua dúvida sobre a flexão como um processo rigorosamente gramatical, observe que é assim 

denominado porque é imposto ao falante, (diferentemente da morfologia derivacional).No caso da concordância 
nominal, por exemplo, podemos perceber a relação do adjetivo com o substantivo. 
 
Ex.: O aluno estudioso. 
Os alunos estudiosos. 
 
Ex.; A aluna estudiosa. 
As alunas estudiosas. 

Abraços, 
[Tutor(a)] 2 

 

 
143. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 98 - quarta, 8 setembro 2010, 15:15 
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1 - Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?  

Morfologia derivacional estuda a estrutura interna das palavras, os processos de formação das palavras e as relações 
entre paradigmas diferentes.  
Morfologia flexional é o processo pelo qual se indicam as categorias gramaticais. Que estuda a variação de palavras 
que pertencem a um mesmo paradigma. 
2 - Quais são os seus caracteres de oposição? 
O derivacional e o flexional. 
3 - Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Flexão- alun / o alun / a 

Derivação: casa - casinha - casebre 

 

 
144. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 99 - quarta, 8 setembro 2010, 16:06 

 

Os dois setores da morfologia é a morfologia derivacional e a flexional seus caracteres de oposição são : derivação 
processo facultativo, aléatorio flexão processo obrigatorio.Em termos práticos casa / casinha derivação. 
flexão : aluno/ alunos.  

 

 
145. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 100 - quarta, 8 setembro 2010, 16:33 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional. 
Quais são os seus caracteres de oposição?  
Processo obrigatório- flexão 
Processo facultativo- derivação 
Processo sistemático e coerente- flexão 
Processo não sistemático- derivação 

Processo rigorosamente gramatical- flexão 
processo lexical- derivação. 
Processo exaustivo- flexão 
Processo não exaustivo- derivação 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Flexão- menino- menina 
Derivação- porta- porteiro 

 
 
 

 
146. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 101 - quarta, 8 setembro 2010, 16:50 

 

Morfologia Derivacional- estuda a estrutura interna das palavras, os processos de formação das palavras e as 
relações entre paradigmas diferentes. 
Morfologia flexional- estuda a variação de palavras que pertencem a um mesmo paradigma. 
a) Processo obrigatório. Ex: casas pequenas. 
Processo Facultativo. Ex: boca, boquinha, bocarra. 
b) Processo Sistemático e Coerente. Ex: O cão mordeu o menino que o insultou. 
Processo Não Sistemático. Ex: sorrir, sorridente. 
c) Processo Rigorosamente Gramatical. 

Processo lexical. Ex: alegria (substantivo), alegre (adjetivo), alegremente (advérbio). 
d) Processo Exaustivo. Ex: gato/gata; gatos /gatas. 
Processo Não Exaustivo. Ex: sonho, sonhar, sonhador.  

 

 
147. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 102 - quarta, 8 setembro 2010, 17:08 

 

Os dois grandes setores da morfologia são: Morfologia derivacional e morfologia flexional. Compete o estudo da 
estrutura interna das palavras,e as relações entre paradigmas diferentes.A segunda estuda a variação de palavras que 
pertencem a um mesmo paradigma.  
Os caracteres de oposição são:  
Processo obrigatório – flexão  
Processo facultativo- derivação  
Processo sistemático ocorrente- flexão  

Processo não sistemática – derivação  
Processo rigorosamente gramatical-flexão  
Processo - lexical derivação  
Processo exaustiva-flexão  
Processo não exaustivo-derivação  
Ex: flexão: aluno/o alun/a  
Ex: derivação: legal- legalismo  
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Jogar-jogador  

Belo- beleza.  

 

 
148. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 103 - quarta, 8 setembro 2010, 17:11 

 

Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional  
1.Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia?  
Morfologia Derivacional ou lexical e a Flexional.  
2. Quais são seus caracteres de oposição?  
O derivacional é um processo através do qual forma novas palavras.  
O flexional- processo através do qual indicam categorias gramaticais  
Processo obrigatório-flexão  
Processo facultativo-derivação  

Processo sistemático-Flexão  
Processo assistemático- derivação  
Processo rigorosamente gramatical-flexão  
Processo lexical – Derivação  
Processo executivo- flexão  
Processo não exaustiva- derivação  
Ex: flexão- cant/a/va- cant/a/sse 
Derivação-legitimo-legitimar  

 

 
149. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 104 - quarta, 8 setembro 2010, 17:49 

 

Morfologia Flexional e Morfologia Derivacional  
Pode-se dizer que há dois grandes setores no campo da morfologia, o da morfologia derivacional ou lexical e a 

morfologia flexional.  
A distinção morfologia derivacional e morfologia flexional foi estabelecida pelo gramático latino Varrão (Apud 
Câmara 1996, p. 81). O mecanismo básico da morfologia derivacional é a derivação, processo através do qual são 
formadas novas palavras, já o da morfologia flexional é a flexão, processo através do qual se indicam as categorias 
gramaticais.  
Compete à morfologia derivacional o estudo da estrutura interna das palavras, os processos de formação das 
palavras e as relações entre paradigmas diferentes. À morfologia flexional compete estudar a variação de palavras 
que pertencem a um mesmo paradigma. O paradigma constitui-se de um grupo de formas que se relacionam 

flexionalmente a partir de um radical comum.  
A visão dicotômica desses dois processos morfológicos ainda é bastante discutida. Ora se defende uma rígida 
separação, ora se nega a existência de fronteiras entre esses processos, destacando-se semelhanças e diferenças.  
A morfologia derivacional se difere da morfologia flexional em alguns aspectos:  
PROCESSO OBRIGATÓRIO / PROCESSO FACULTATIVO  
a) FLEXÃO  
Ex. : alun /o/ s  estúdios /o / s  
b) DERIVAÇÃO  

Ex. : Ele comprou um casarão (casinha, casebre)  
PROCESSO SISTEMÁTICO E COERENTE / PROCESSO NÃO SISTEMÁTICO  
a) FLEXÃO  
Ex. : A alun / a desafiou o mestre que a indagava.  
b) DERIVAÇÃO  
Ex. : cantar – cantarolar saltar – saltitar combater – combate  
falar – ?  chorar – choramingar pontuar –pontuação  
gritar – ?  

PROCESSO RIGOROSAMENTE GRAMATICAL / PROCESSO LEXICAL  
a) FLEXÃO: Processo que opera com categorias rigorosamente gramaticais, exclusivamente "intra" classe e que 
repercutem no sistema fechado da língua. 
b) DERIVAÇÃO  
Ex. : lei (substantivo)  
    legal (adjetivo)  
    legalmente (advérbio)  
PROCESSO EXAUSTIVO / PROCESSO NÃO EXAUSTIVO  
a) FLEXÃO  

Ex. : alun / o alun / a alun /o/ s alun / a /s  
cant / a /va cant / a / sse 
b) DERIVAÇÃO  
Ex. : lei a) legal – legalíssimo  b) legítimo – legitimar  
         legalmente          legitimação  
         legalizar            legitimamente  
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150. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 61 - quarta, 8 setembro 2010, 18:38 

 

Olá ALUNO 88! 
Tudo bem? 
Vamos tentar responder aos seus questionamentos: 
Bem, quando o processo é lexical e exaustivo vamos tomar o exemplo dos verbos. 
amar, amaria, amarei amaríamos 

No caso das palavras acima, elas são imutáveis, digamos. O que faz ocorrer a mudança de sentido de ambas são as 
desinências. Contudo, não deixam de ser verbos. 
 
Já amante, amadores, amásia, são palavras que sofrem variações e, mesmo assim, podem ser alteradas e com isso 
não são necessariamente, fechados. 
amantes, amadurecer, amassadeira... 
 
Veja que utilizamos o radical, todavia, os sentidos são distintos, ao contrário das anteriores, em que mesmo 

mudando-se as desinências (flexão) não mudam sua condição (formal, de verbos, que indicam ações). 
Espero ajudar. 
As tutoras poderão complementar, com algo mais científico. 
 
Saudações Acadêmicas! 

 

 
151. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 105 - quarta, 8 setembro 2010, 19:06 

 

De acordo com estudos realizados sobre Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional podemos concluir que: 
a) A Flexão- é um processo obrigatório no sistema; sistemático e coerente; opera com categorias rigorosamente 
gramaticais; é um processo exaustivo. 
 
a) A Derivação- é um processo falcultativo, de caráter aleatório; assistemático não homogêgio; opera com relações 

abertas; é um processo não exaustivo. 

 

 
152. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 106 - quarta, 8 setembro 2010, 19:23 

 

A morfologia derivacional está relacionada à habilidade da criança lidar com a formação de palavras pelo acréscimo 
de prefixos ou sufixos a um radical ou ainda à decomposição de palavras derivadas gerando palavras primitivas. Já a 
morfologia flexional investiga a sensibilidade da criança às flexões de gênero e de número dos nomes, bem como as 
flexões de modo-tempo e número-pessoa dos verbos. 

 

 

153. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 107 - quarta, 8 setembro 2010, 19:38 

 

Os dois grandes fatores no campo da morfologia são: A morfologia derivacional que estuda a estrutra interna das 
palavras, os processos de formação das palavras e as relações entre paradigmas diferentes e a morfologia flexional 
estuda a variação de palavras que pertencem ao mesmo paradigma.  
Caracteres de oposição: 
a) processo obrigatório- flexão 

processo facultativo- derivação 
b) processo sistemático e coerente- flexão 
processo não sistemático- derivação 
c) processo rigorosamente gramatical- flexão 
processo lexical- derivação  
d) processo exaustivo- flexão 
processo não exaustivo- derivação 
Ex: Flexão : menin/o - menin/ a 

Derivação: livro / livraria 

 

 
154. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 108 - quarta, 8 setembro 2010, 19:43 

 

De acordo com os conceitos apresentados, entendi que: 
 
• Os dois grandes setores no campo da morfologia são: a morfologia flexional [MF] que corresponde ao processo 
pelo qual se indicam as categorias gramaticais. Estuda a variação de palavras que pertencem a um mesmo 
paradigma. E a morfologia derivacional [MD] que estuda a estrutura interna das palavras, os processos de formação 
e as relações entre diferentes paradigmas. 
 
• Pelo que entendi os caracteres de oposição são: 
 

(I) 
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Processo obrigatório: Flexão [Ex.: alun/o/s, menin/o/a/s] 

 
Processo facultativo: Derivação [Ex.: Ele comprou um casarão (casinha, casebre)] 
 
 
(II) 
Processo sistemático e coerente: Flexão [Ex.: A alun / a desafiou o mestre que a indagava] 
 
Processo não sistemático: Derivação [Ex.: cantar – cantarolar, saltar – saltitar, combater – combate] 

 
 
(III) 
Processo rigorosamente gramatical: Flexão [Ex.: Processo que opera com categorias rigorosamente gramaticais, 
exclusivamente "intra" classe e que repercutem no sistema fechado da língua] 
 
Processo lexical: Derivação [Ex.: lei (substantivo), legal (adjetivo), legalmente (advérbio)] 
 

 
(IV) 
Processo exaustivo: Flexão [Ex.: alun/o alun/a alun/o/s alun/a/s] 
 
Processo não exaustivo: Derivação [Ex.: legítimo – legitimar, legitimação, legitimamente] 

 

 

155. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 109 - quarta, 8 setembro 2010, 20:05 

 

Os dois grandes setores da morfologia são: 
 
A Morfologia Derivacional ( MD)- estuda os processos de formação e as relações entre paradigmas diferentes e a 
Morfologia Flexional (MF)estuda as variacoes existentes nas palavras  
de um mesmo paradigma. 

 
1 Processo obrigatório MF: boneca linda 
 
Processo Facultativo MD: linda, lindinha, lindissima 
 
O Processo sistemático e coerente MF e o processo naosistematico, processo rigorosamente gramatical MF,processo 
Lexical MD, processo exaustivo MF e nao exaustivo MD. 

 

 
156. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 110 - quarta, 8 setembro 2010, 20:49 

 

Os dois grandes setores são: Morfologia derivacional e morfologia flexional  
·· A Morfologia flexional estuda a variação de palavras que pertencem a um mesmo paradigma 

A morfologia derivacional estuda a estrutura interna das palavras, o formação das palavras e suas relações entre 
paradigmas diferentes. 
Flexão: Processo obrigatório, sistemático,coerente, gramatical e exaustivo. 
Derivação: Processo facultativo, assistemático, lexical e não exaustivo.  
· Morfologia Flexional: 
· - Processo obrigatório  
· - Processo sistemático e coerente 
· - Processo rigorosamente gramatical 

· - Processo não sistemático  
· Morfologia Derivacional: 
· - Processo exaustivo  
· - Processo Lexical 
· - Processo Facultativo  
· - Processo não exaustivo  

 

 
157. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 111 - quarta, 8 setembro 2010, 21:00 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
R. Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 
Quais são os seus caracteres de oposição? 
R. Flexão e Derivação  

Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Sabe que a Derivação é o processo pelo qual são formadas novas palavras. Assim sendo, podemos exemplificar com 
a palavra livro podemos formar outras palavras como padaria, padeiro.. 
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Já em relação à flexão, sabe-se que é um processo através do qual se indica as categorias gramaticais. 
 
Deste modo, podemos exemplificar como: gat/o/s - plural; cachorro/o - singular 

 

 
158. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 112 - quarta, 8 setembro 2010, 21:02 

 

1- Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
Morfologia Derivacional e a Morfologia Flexional. 
2- Quais são os seus caracteres de oposição? 

Flexão Derivação 

Processo obrigatório Processo facultativo 

Processo sistemático  Processo não sistemático 

Processo rigorosamente gramatical  Processo lexical 

Processo exaustivo Processo não exaustivo 

3-Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Flexão = menin/o menin/a 
Derivação = saltar - saltitar  

 

 
159. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 113 - quarta, 8 setembro 2010, 21:13 

 

* Os dois grandes setores do campo da morfologia são: o derivacional e o flexicional. 
 
* Seus caracteres de oposição são: 
Processo obrigatório - flexão 
processo facultativo - derivação 
processo sistemático coerente - flexão 
processo não sistemático - derivação 

processo rigorosamente gramatical - flexão 
processo lexical - derivação 
processo exaustivo - flexão 
processo não exaustivo - derivação  
 
* exemplos: 
garot/o/ flexão 
casarão/casebre/casinha derivação 

 

 
160. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por PROFESSOR 1 - quarta, 8 setembro 2010, 21:15 

  

ALUNO 41, 

Vamos por parte: 
1º) Não é a palavra que é aleatória e sim o processo de derivação. 
A derivação é considerada um processo facultativo, de caráter aleatório, porque não se impõe como obrigação para 
o falante.  
Veja, eu posso dizer: “Comprei um carrão”, ou simplesmente “Comprei um carro”. Usar o substantivo no grau 
aumentativo depende de meu propósito comunicativo. Se eu quero, por exemplo, chamar a atenção para o que estou 
dizendo, eu faço uso do substantivo no grau aumentativo. Mas esse uso não é obrigatório.Diferentemente do que 
ocorre na flexão, que é um processo que se impõe como obrigação.  

Observe a frase: As alunas são estudiosas. O uso do verbo na terceira pessoa do plural não depende da minha 
vontade, mas é obrigatório, uma vez que é uma regra estabelecida.” Por regra, o verbo concorda com o sujeito em 
número e pessoa. Já o adjetivo (estudiosas) concorda, por regra, com o substantivo. Usar o adjetivo flexionado em 
gênero e número não é uma opção do falante. 
2º) Na estrutura das palavras, identificamos elementos mórficos denominados de prefixos e sufixos. Não usamos a 
terminologia morfemas derivacionais específicos, ou sufixos específicos. O que há são sufixos derivacionais 
formadores de:  
a) substantivos: casamento, beleza, facilidade; 

b) adjetivos: gostoso, maternal, admirável; 
c) verbos, como amanhecer, cortejar, civilizar; 
d) advérbios: facilmente  
3º) A derivação é uma operação morfológica em que se faz uso de prefixos e de sufixos derivacionais. Como 
vimos, o uso desses elementos não é obrigatório, como ocorre com os morfemas flexionais.  
Colocamos um texto de apoio sobre morfologia flexional e morfologia derivacional, a leitura desse texto é 
indispensável para que você compreenda bem o assunto.  
Boa leitura. 
Um abraço, 

PROFESSOR 1 
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161. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 114 - quarta, 8 setembro 2010, 21:17 

 

Os dois grandes setores são: a Morfologia Derivacional ou lexical e a Morfologia flexional ou gramatical  
Morfologia Derivacional- se ocupa do estudo da estrutura interna das palavras, e seu processo de formação bem 
como sua relação entre paradigmas diferentes.  
Morfologia flexional- se ocupa do estudo da variação gramatical dos vocábulos que pertencem a um mesmo 

paradigma.  
a) Processo obrigatório/facultativo  
· Processo obrigatório. Ex: carro s velozes.  
· Processo Facultativo. Ex: mesa, mesinha, meseta.  
b) Processo sistemático /não sistemático.  
· Processo Sistemático e Coerente. Ex: O gato comeu a ração.  
· Processo Não Sistemático. Ex: correr, corrida.  
c) Processo rigorosamente gramatical/lexical  

· Processo Rigorosamente Gramatical.  
· Processo lexical. Ex: beleza (substantivo), belo (adjetivo), belíssimo (advérbio).  
d) Processo exaustivo/não exaustivo  
· Processo Exaustivo. Ex: pato/pata; patos /patas.  
· Processo Não Exaustivo. Ex: falo, falar, falador  

 

 
162. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 115 - quarta, 8 setembro 2010, 21:50 

 

Caracteres 
de 
Oposição 
 

 
 
Fonte: 
Módulo - 
Vol 03 

Morfologia Derivacional Morfologia Flexional 

- Processo facultativo; 
- Assistemático; 

- Opera com relações abertas; 
- Não exaustivo / não excludente 

- Processo obrigatório; 
- Sistemático – impõe severas implicações sintáticas; 

- Repercutem no sistema fechado da língua; 
- Exaustivo 

Exemplos Porta – Portão – Portinha 
Beber – Bebida 

Dança – Dançarino 
Dançante 
Dançar 

*Caval / o / s  
capricho / s / os 

O Le /ão amedrontou os caçadores. 
Le / ão – Le/oa 
Le /ões – Le /oas 

 

 

 

163. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 116 - quarta, 8 setembro 2010, 21:58 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 
morfologia derivacional e o da morfologia flexional. 
Quais são os seus caracteres de oposição? 
Derivação e Flexão  
Processo obrigatório: Flexão 

Processo facultativo: Derivação 
 
Processo sistemático e coerente: Flexão 
Processo não sistemático: Derivação 
 
Processo rigorosamente gramatical: Flexão 
Processo lexical: Derivação 
 

Processo exaustivo: Flexão 
Processo não exaustivo:Derivação 
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Derivacional: peixe - peixaria  
Flexional: gorot/a garot/o 

 

 

164. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 117 - quarta, 8 setembro 2010, 21:58 

 

01) Morfologia Derivacional- que estuda a estrutura interna da palavra e a Morfologia Flexional- estuda a variação 
da palavra. 
02) Processo obrigatório- EX: garotos bonitos; 
Processo Facultativo- EX: magro, magrinho, magricelo; 
Processo Sistemático e Coerente- EX: A menina conversou com a colega. 
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Processo não sistemático- EX: cantar, cantor/ ver, visão; 

03) Processo rigorosamente gramatical 
Processo Lexical- EX: gratidão( substantivo) gratuito( adjetivo) gratuitamente( advérbio); 
Processo exaustivo- EX: garoto, garotos/garota, garotas; 
Processo não exaustivo- EX: ler, leitura,letrado 

 

 

165. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 118 - quarta, 8 setembro 2010, 22:10 

 

Morfologia derivacional: é o estudo da estrutura da palavra e as relações entre paradigmas e morfologia flexional 
estuda a variação da palavra que pertence ao mesmo paradigmas. 
 
Quais são os dois grandes setores da morfologia? 
 

A morfologia derivacional e a morfologia flexional. 
 
Quais são seus caracteres de oposição? 
 
Processo obrigatório(MF) processo facultativo(MD). 
 
Em termos práticos como podemos exemplifica-las? 
 

Morfologia derivacional= pedra, petróleo e pedregulho. 
 
Morfologia flexional= pato, pata, patos, patas.  

 

 
166. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 119 - quarta, 8 setembro 2010, 22:07 

 

Os dois grandes setores da morfologia são: 
Morfologia Derivacional- estuda a estrutura interna das palavras, os processos de formação e as relações entre 
paradigmas diferentes. 
Morfologia Flexional- compete estudar a variação de palavras que pertecem a um mesmo paradigma.  
Representam caracteres de oposição: 
1 - Processo obrigatório (mf) 
- Processo Facultativo (md)  

2- Processo sistemático e coerente (mf) 
- Processo não sistemático (md) 
3- Processo rigorosamente gramatical (mf)  
-Processo Lexical (md)  
4- Processo exaustivo (mf)  
- Processo não exaustivo (md) 
Ex: Derivação- legítimo/ legitimar 
Flexão- alun/o/s alun/a/s 

 

 
167. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 120 - quarta, 8 setembro 2010, 22:19 

 

Os dois setores no campo da Morfologia são: 

Morfologia Derivacional ou lexical-estuda a estrutura interna das palavras, seu processo de formação. 
Morfologia Flexional-estuda a variação de palavras. 
Seus caracteres de oposição são: 
Flexão- processo pelo qual são indicada as categorias gramaticais.Ex: menin( a-o) menin( as-os) 
Derivação-é o processo através do qual são formadas as palavras.Ex:Chuva-chuveiro-chuvisco. 

 

 
168. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 121 - quarta, 8 setembro 2010, 23:26 

 

Os dois grandes setores no campo da morfologia são:  
Morfologia derivacional e Morfologia flexional.  
2 seus caracteres de oposição:  
Processo obrigatório (mf)  
Processo facultativo (md)  

3 Derivação:  
Vidro, vidrinho, vidraça.  
Flexão:  
Cantor, cantora, cantores, cantoras.  

 

 

169. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 122 - quinta, 9 setembro 2010, 10:43 
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A morfologia Derivacional: É o estudo das estruturas internas das palavras, ou seja os processos de formação das 

palavras. 
Ex: grande= granissima. 
 
A morfologia flexional: É o uso de palavras que pertence a um mesmo paradigma. 
Ex: o ser humano anda muito. 

 

 
170. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 2 - quinta, 9 setembro 2010, 15:22 

  

Olá ALUNO 122, 
Muito bem pela sua participação no fórum,mas é necessário que você leia o material e reveja a sua colocação, pois 
não podemos acrescentar qualquer sufixo a um radical por causa da origem da palavra, por exemplo: doce - 
dulcíssimo e não docíssimo. Observe a palavra grande a qual você acrescentou o sufixo -íssimo, será que ficou 

adequado? Se você tiver dificuldade, em seguida eu explicarei melhor. 
Abraços, 
[Tutor(a)] 2 

 

 
171. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 123 - sexta, 10 setembro 2010, 13:06 

 

QUAIS SÃO OS DOIS GRANDES SETORES NO CAMPO DA MORFOLOGIA ? 
 
Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 
 
QUAIS SÃO OS SEUS CARACTERES DE OPOSIÇÃO? 
 
processo obrigatorio e processo facultativo 

processo sistemático e coerente 
processo não sitemático 
processo rigorosamente gramatical 
processo exaustivo e processo não exaustivo 
processo lexical 
 
DERIVAÇÃO = cantar-cantarolar 
FLEXÃO = cant /a/va - cant/a/sse 

 

 
172. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 124 - domingo, 12 setembro 2010, 09:30 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? 

Os dois grande setores da morfologia são derivacional e flexional. 
Quais são os seus caracteres de oposição? 
.processo obrigatório, sistemático e coerente que opera com categoria rigorosamente gramaticais. 
.processo facultativo assistemático que opera com relações abertas.  
Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
Ex: Alun/a  Alun/o 
cas/inha 

 

 
173. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 125 - segunda, 13 setembro 2010, 15:23 

 

De acordo com o material didático sobre morfologia flexional e morfologia derivacional. Os dois grandes setores no 
campo da morfologia são a morfologia flexional e a morfologia derivacional ou lexical. 

Os seus caracteres de oposição chamam-se derivação e flexão, os quais podemos exemplificá-los da seguinte 
maneira, pois estão subdivididos em: 
1º) a) Processo Obrigatório que é a (flexão). 
a) Exemplo:  
alun/o/s   estúdios/o/s 
b) Processo Facultativo que não é obrigado “derivação” 
 Exemplo:  
ele comprou um cachorrão (cachorrinho). 
2º) a) Processo Sistemático e Coerente a (Flexão) 

Exemplo:  
A alun/a chegou atrasada para a aula de história. 
b)Processo não Sistemático a (Derivação). 
Exemplo:  
pegar (pegação) negar (nagação). 
3º)a) Processo Rigorosamente Gramatical, a (Flexão), nesse processo a flexão tem categoria gramatical 
exclusiva”intra” classe que interfere no sistema fechado da língua. 
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b)Processo Lexical que é definido como derivação. 

Exemplo: 
Lei ( igual a substantivo) legal (igual a adjetivo) legalmente (igual a advérbio). 
4º)a) Processo Exaustivo a Flexão.  
Exemplo: 
Alun/o alun/a alun/o/s alun/a/s, cant/a/vacant/a/sse. 
b) Processo não Exaustivo a Derivação. 
Exemplo: 
Lei a) Legal-legalíssimo,         b)Legítimo- legítimar 

          legalmente                    legitimação 
          legalizar                      legitimamente 

 

 
174. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 88 - segunda, 13 setembro 2010, 16:15 

 

Querida [Tutor(a)] 1 
Minha dúvida foi: Na morfologia flexional por exemplo, como distinguir se alun/o alun/a alun/o/s alun/a/s está se 
tratando do Processo obrigatório, sistemático, gramatical ou exaustivo? Se todos são bem parecidos uns com os 
outros... O mesmo acontece com a Derivacional! 
Aguardo a resposta. 
Obrigado! 
ALUNO 88 

 

 
175. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - segunda, 13 setembro 2010, 17:24 

 
Alguém poderia nos ajudar em relação à dúvida colocada por Carlos Eduardo?  

 

 
176. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 126 - segunda, 13 setembro 2010, 19:03 

 

MORFOLOGIA FLEXIONAL= é um conjunto de mudanças na forma de palavras, elas modificam ao concordar 
com outras , onde ocorre a variação das palavras que pertencem a um mesmo paradigma, nesse caso os radicais das 

palavras continuam os mesmos e mudam apenas a flexão, dependendo da necessidade de uso a um mesmo 
paradigma já a MORFOLOGIA DERIVACIONAL= estuda a estrutura interna das palavras e as relações entre 
paradigmas e diferente, ela trata da criação de novas palavras e com significados que se aproximam da palavra 
original. 

 

 

177. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 41 - terça, 14 setembro 2010, 15:06 

 

ALUNO 88, vou tentar explicar a diferença entre esses processos conforme eu entendí. 
 
Na formação de palavras o processo flexional é: 
 
Obrigatório-Pois pelo processo de formação flexional precisamos seguir regras obrigatórias. 

Por exemplo: 
 
Em verbos- As desinências de tempo , modo, nº e pessoa são obrigatórias quando flexionamos os verbos e elas 
devem seguir regras de concordância. 
 
Ex: eu canto, eu cantei, ele cantou, nós cantaremos, eles cantarão 
 
em substantivos ou adjetivos- as flexões de singular,plural, gênero. 

 
Ex. bola, bolas, boneca,boneco,meninos,meninas,menina,menino 
 
É sistemático, gramatical e exaustivo pois obedece ao sistema estrutural interno da língua que dita regras de 
gramática comode concordância verbal , etc. 
 
Por exemplo: 
 
As garotas cantam bem. Nessa frase eu não poderia dizer : As garotas cantei, cantou, cantaste,cantamos bem, pois 

na gramática normativa da língua portuguesa existe uma regra que diz que o verbo deve concordar com o sujeito em 
nº e pessoa.  
 
No exemplo: Os meninos são bonitos- Eu também não poderia dizer: Os meninos são bonitas, também por regras de 
concordância etc. 
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O processo derivacional: É facultativo, assistemático e não-exaustivo pois na derivação não somos obrigados por 

regras sistemáticas a usar determinada forma de flexão em uma palavra. 
 
Por exemplo : Da palavra carro pode derivar: carrão, carrinho,carreta e eu uso a forma que eu quiser no meu 
enunciado ,dependendo do que eu esteja querendo dizer. 
 
Ex. Eu comprei um carrão,um carrinho, uma carreta, etc. 
 
No processo de formação derivacional os elementos mórficos( prefixos , sufixos de aumentativo, 

diminutivo,superlativo, para formar adjetivos, advérbios ,etc. dependem da minha vontade e eu uso o que eu quiser 
independente de regras, por isso é aleatório. 
 
Veja: Você é uma beleza, belezinha . 
Que bolo gostoso,gostozão,gostosinho ! 
Ela chegou apressada, apressadamente 
Ela está felicíssima, amabilíssima 
Entardecer, gotejar,espreguiçar 

 
Na derivação o uso dos elementos mórficos é opcional e na flexão é obrigatório e usado conforme o que dita as 
ragras gramaticais.  
 
Espero ter ajudado. Valeu . ALUNO 41. 

 

 

178. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 41 - terça, 14 setembro 2010, 15:34 

 

Complementando o que escreví anteriormente , acrescento que as flexões de plural , singular ,feminino, 
masculino,também estão formando palavras novas quano usadas só que elas são obrigatórias. 
 
Por exemplo : a palavra porta quando recebe a flexão do plural s portas se tornou outra palavra, ou seja, de porta 
formou-se portas, só que esse processo foi flexional pois obedece as regras da gramática. 

 
Já em portinha, portinhola ,também se formou palavras novas a partir da primitiva porta só que pelo processo 
derivacional que não é obrigatório e usamos a forma que queremos ,conforme o que queremos dizer. 

 

 
179. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - terça, 14 setembro 2010, 16:53 

 

ALUNO 41, 
Grata pela contribuição! Vamos esperar algum retorno de ALUNO 88! Suas palavras, com certeza ajudaram 
bastante! 
Um abraço, 
[Tutor(a)] 1 

 

 
180. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 127 - terça, 14 setembro 2010, 20:04 

 

A palavra morfologia vem do grego e significa o estudo da forma (em seu sentido literal) ou estudo da figura. Tem 
como objetivo o estudo da estrutura e dos processos de flexão e formação dos vocábulos, bem como a classificação 

dos vocábulos. Em linguística, morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A 
característica da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação 
na frase ou período. Dentro das gramáticas a morfologia está agrupada em dez classes, denominadas classes de 
palavras ou classes gramaticais. São elas: Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, 
Preposição, Conjunção e Interjeição. 
Entende-se por classe que sua função morfológica é determinada prescrita, dependendo dos seus constituintes 
morfemáticos, como os nomes, verbos e pronomes; para indicar o nome, por exemplo, em substantivo ou adjetivo, 
depende de sua função dentro do contexto frasal (sintaxe). Por isso o substantivo (função) pode ser representado por 

um nome (classe) ou por um pronome (classe). Por exemplo:  
O computador é meu (substantivo representado por nome). O lápis é meu. 
Isso é meu (substantivo representado por pronome). Isso é meu 
 
 
Fonte: www.webartigos.com 

 

 
181. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 128 - terça, 14 setembro 2010, 21:36 

 

Segundo Borba, (1984, p.160), são dois os grandes setores do campo morfológico: o da morfologia derivacional ou 
lexical e o da morfologia flexional. 
Seus caracteres de oposição é a visão dicotômica deste processo, que ora se defende uma rígida separação e ora se 
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nega as fronteiras que existem entre esses processos, destacando-se semelhanças e diferenças existentes. 

Vejamos exemplos pelos quais a morfologia derivacional é diferente da morfologia flexional: 
Flexão e Derivação/ Caracteres em oposição; Processo Obrigatório e Processo Facultativo; 
Processo Sistemático e Coerente/ Processo não Sistemático; 
Processo Rigorosamente Gramatical e Processo Lexical. 

 

 

182. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 15 setembro 2010, 10:53 

 

Olá, ALUNO 88, ALUNO 41, ALUNO 128 e demais alunos!  

É bom relembrar, também, que apesar das diferenças/distinções, entre esses dois processos morfológicos 
(morfologia derivacional e morfologia flexional), eles NÃO são excludentes, mas complementares.  
Para entender melhor, tentemos pensar na prática: uma palavra, resultado de uma derivação pode ser flexionada.  
Vejamos:  
Se for um nome pode admitir as flexões de gênero e de número (gostoso/gostosa/gostosos/gostosas); dentro do 

próprio sufixo derivacional há as marcas de gênero -a e de número -s.  
Se for uma forma verbal, as desinências modo-temporal e número-pessoal vão aparecer dentro do sufixo 
derivacional. Na forma verbal atualizávamos, o sufixo derivacional é -izar. Veja a análise mórfica:  
atual- = rad.  
-iz- = suf. der. 
-a- = Vt 
-va- = dmt 
-mos = dnp 
Nesse sentido, podemos dizer que a morfologia derivacional e a morfologia flexional andam, muitas vezes, de 

forma conjunta. 
Um abraço,  
[Tutor(a)] 1 

 

 
183. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 129 - quarta, 15 setembro 2010, 21:19 

 

Os dois grandes setores da morfologia são: morfologia derivacional e morfologia flexional. E seus caracteres de 
oposição são: processo obrigatório (mf) e processo facultativo (md). 
Exemplo de Derivação: pedra-pedreiro-pedreira 
Exemplo de flexão: aluno- aluna- alunos- alunas 

 

 
184. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 130 - quinta, 16 setembro 2010, 14:57 

 

Quais são os dois grandes setores no campo da morfologia? Os da morfologia derivacional ou lexical e a morfologia 
flexional. 
Quais são os seus caracteres de oposição? Flexão e derivação. 

Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? Podemos exemplifica-la como processo obrigatório / 
facultativo, sistemático e coerente/ não sistemático, rigorosamente gramatical /lexical, exclusivo/não exaustivo.  

 

 
185. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 131 - quinta, 16 setembro 2010, 16:27 

 

&lt;!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:&quot;&quot;; 
margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times 
New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;} @page Section1 {size:595.3pt 
841.9pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-
source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --&gt;  
Os dois grandes setores da morfológica derivacional e flexional. De acordo com as descrições.  
a)flexão – processo obrigatório 

Derivação: processo facultativo  
b)flexão –processo sistemático e coerente  
Derivação-processo assistemático não homogêneo  
c)processo rigorosamente gramatical  
Processo lexical-derivação  
d)flexão -e processo exaustivo 
Cant/a/va-cant/a/sse 
Derivação-ex: legal – legalissimo-legalmente -legalizar  

 

 
186. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional. 

por ALUNO 132 - quinta, 16 setembro 2010, 18:37 

 

 
Os dois grandes setores no campo da morfologia são: morfologia derivacional e morfologia flexional. A 

derivacional estuda a estrutura interna das palavras e as relações entre paradigmas diferentes, de caráter aleatório, 
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que não se impõe como obrigação.  

A flexional estuda a variação de palavras que pertencem a um mesmo paradigma. Impondo severas implicações 
sintáticas. 

 

 
187. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 133 - quinta, 16 setembro 2010, 23:08 

 

Os dois grandes setores no campo da morfologia são: 
Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional. 
Os seus caracteres de oposição são: 
Processo obrigatório (MF) e Processo facultativo (MD). 
 
3-Em termos práticos, como podemos exemplificá-los? 
R-Morfologia Derivacional: 

relamp-(adeja) 
relamp-(eia) 
relamp-(eja) 
 
R-Morfologia Flexional:  
menin(o) menin(a)  
bola(s ) bol(a) 

 

 
188. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 134 - sexta, 17 setembro 2010, 17:08 

 

A morfologia é o ramo da gramática que estuda as transformações dos vocábulos. A morfologia pode ser estudada 
do ponto de vista flexional e do derivacional. 
A flexional se tem as flexões, ou seja, as mudanças ocorridas nos vocábulos, já a derivacional estuda os vocábulos 

que surgem a partir do acréssimo de elementos aos vocábulos existentes. 

 

 
189. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 135 - sexta, 17 setembro 2010, 21:06 

 

A Morfologia divide-se em dois grandes grupos: A MORFOLOGIA FLEXIONAL e a MORFOLOGIA 
DERIVACIONAL.  
Morfologia Flexional= São os processos morfológicos que estudam a variação, ou seja, as mudanças nas palavras 
que ocorrem dentro de um mesmo paradigma. Essas mudanças se relacionam dentro do radical comum, indicando 
as categorias gramaticais.  
Como no exemplo a seguir:  
Cantava  
Cantavas  

Cantava  
O radical comum é cant, para todas as mudanças tanto para numero quanto para pessoa.  
Já para:  
Belo, bela, belos e belas, que também possui um radical comum, temos a flexão de gênero.  
Morfologia Derivacional= É o processo que a partir de uma palavra dá origem a outras, dentro de paradigmas 
diferentes, ou seja, é o estudo da estrutura interna das palavras.  
Como: Cantar-cantarolar e nos processos facultativos, casa - casarão.  

 

 
190. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 136 - sábado, 18 setembro 2010, 08:54 

 

Os dois grandes setores são a derivação e a flexão. 
A derivação:processo facultativo, assistemáticoe não homogêneo, opera com relações abertas,processo não 

exaustivo. 
A flexão :Processo obrigatório,sistemático,homogêneo,opera com relações abertas, processo exaustivo. 
 
derivação:dente-dental 
flexão:pato/pata 

 

 
191. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 2 - sábado, 18 setembro 2010, 22:47 

  

Olá Pessoal, 
Continuem fazendo a leitura do conteúdo e participando dos fóruns, pois assim se prepararão para a prova 
presencial. 
Abraços e um bom fim de semana! 
[Tutor(a)] 2 

 

 
192. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12234&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=3369&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=2938&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=2855&course=913


186 

 

por ALUNO 137 - domingo, 19 setembro 2010, 16:12 

 

Os dois grandes setores no campo da morfologia, são o da morfologia derivacional ou lexical (M.D.) e o da 
morfologia flexional(M.F.) e estes apresentam os seguintes caracteres de oposição: 
I. Processo obrigatório(M.F.)/processo facultativo(M.D.) 
II. Processo sistemático e coerente(M.F.)/processo não sistemático(M.D.) 
III. Processo rigorosamente gramatical(M.F.)/processo lexical(M.D.) 
IV. Processo exaustivo(M.F.)/processo não exaustivo(M.D.)  

Assim, percebemos que a derivação é irregular, não ocorre com todos as palavras pertencentes a uma mesma classe; 
não obrigatório, o falante é que decide se quer ou não usá-la; e incoerente e impreciso, trata-se de uma relação 
aberta que apresenta como resultado um novo vocábulo que pode mudar quanto à classe gramatical ou não.  
De modo inverso, a flexão é um processo obrigatório, sistemático e regular, coerente e imposto pela natureza da 
frase, ou seja, pelo núcleo substantivo que rege a sentença; é uma relação fechada que se dá entre o léxico de uma 
língua e a sua gramática. 
 
Exemplos: 

Flexão: Menino/Menina - Livro/Livros 
Derivação: lei / legal/ legalmente  

 

 
193. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 138 - segunda, 20 setembro 2010, 09:27 

 

O campo da morfologia cumpre uma dupla finalidade assumida pela morfologia Derivacional e a Morfologia 
Flexional, ambos não se opõem , e sim se completam. 
Cabe a Morfologia Derivacional o estudo o estudo da estrutura interna das palavras, enquanto a Morfologia 
Flexional é responsável pelo estudo da variação de palavras que pertecem a um mesmo paradigma. 
Os caracteres em oposição são: 
Flexão: Processo obrigatório no sistema, que se impõe para o falante. 
Ex: Menin/o menin/a 
Menin/os menin/as 

Derivação: Processo sistemático, de caráter aleatório que não se impõe como obrigação. 
Ex: Pontuar – pontuação  

 

 
194. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - segunda, 20 setembro 2010, 09:35 

 

Obrigada pela contribuição, ALUNO 137. Você faz um resumo do que vimos em relação à morfologia derivacional 
e morfologia flexional, dos seus caracteres de oposição.  
Aproveito para lembrar a todos os alunos da importância de que tenhamos em mente, de forma clara, esses 
caracteres de oposição. Eles, certamente, serão abordados na avaliação presencial. 
....Portanto....em caso de dúvidas.....aproveitem agora! Pelo que tenho acompanhado nos fóruns, cada um pode 
ajudar! Uma outra dica: continuem lendo! A leitura é um requisito básico para o entendimento dos pressupostos da 
morfologia. Sem leitura não chegamos à compreensão dos seus conceitos básicos! 

Contamos com vocês nesse sentido! 
Um abraço, 
[Tutor(a)] 1 

 

 
195. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por ALUNO 139 - terça, 21 setembro 2010, 01:20 

 

Os dois campos da morfologia são: 
Morfologia flexional e morfologia derivacional 
 
A morfologia derivacional é o processo pelo qual são formadas novas palavras e estuda a estrutura interna das 
palavras, a morfologia flexional indica a categoria gramatical, assim a primeira segue estudando todo processo de 
formação das palavras e a segunda segue estudando a variação de palavras que tem um mesmo radical, por exemplo; 

Flexão Derivação 
óculos faca - facão 

 

 
196. Re: Morfologia Derivacional e Morfologia Flexional 

por [Tutor(a)] 1 - terça, 21 setembro 2010, 08:51 

 
Boa lembrança a sua, ALUNO 139. É a MD que vai se configurar como um processo de formação de palavras. 
[Tutor(a)] 1 
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APÊNDICE B 

FÓRUM DE DÚVIDAS
115

 ( Período 2010-2) 

 

 
 

 
1. dúvida 

por ALUNO 1 - quinta, 12 agosto 2010, 19:21 

 

Eu gostaria de saber se temos de participar de todos os fóruns e se valem notas. 
 

Desde já agradeço pela a resposta!  

 

 
2. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 3 - sexta, 13 agosto 2010, 00:23 

 

Olá, queridos o fórum é uma ferramenta de aprendizagem, consequentemente, a participação é 
necessária, sim. 

 

Abraços, 

 

[Tutor(a)] 3 

 

 
3. Re: dúvida 

por ALUNO 2 - domingo, 15 agosto 2010, 07:59 

 

A participação nos fóruns para mim é uma das mais importantes, pois é por meio desta ferramenta que 

questionamos, tiramos dúvidas e interagimos com os colegas, tutores, professores. Então acredito que é 

fundamental. 

Abraços 

ALUNO 2 

 

 
4. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1- domingo, 15 agosto 2010, 12:51 

 

É verdade, ALUNO 2! E, em relação a isso, estamos esperando a postagem de possíveis dúvidas de 

vocês sobre os primeiros textos. 

Um abraço, 

[Tutor(a)] 1 

 

 
5. Re: dúvida 

por ALUNO 1 - segunda, 16 agosto 2010, 09:05 

 

 Me desculpe [Tutor(a)] 1, mas ainda não tive a resposta da minha dúvida. 

Abraços... 

 

 
6. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1- segunda, 16 agosto 2010, 13:25 

 

Ok, ALUNO 1.  Vou tentar tirar a sua dúvida: a ferramenta fórum educacional é, na verdade, a nossa 

sala de aula virtual. É no fórum que interagimos, dialogamos, tiramos as nossas dúvidas, agregamos 

conhecimento na nossa área, entre outros. Nesse sentido, é muito importante (assim como acontece na 

sala de aula tradicional) que nos comuniquemos. [Tutor(a)] 3 e a colega ALUNO 2, inclusive, fazem 

referência a tal importância nesse mesmo fórum. 

A presença participativa de vocês é essencial! 
Em relação a notas (conforme questionado por você), elas não são atribuídas aos fóruns da disciplina 

MORFOLOGIA; não de forma direta. A participação, entretanto, é continuamente observada. É 

importante ressaltar também que tal participação é levadaem consideração ao final de cada período. 

Assim, esperamos a participação e interação de todos, a partir das leituras solicitadas. Esperamos contar 

com você! 

Caso alguma dúvida ainda persista, fique à vontade para fazer novo contato. 

                                                
115 68 interações, no total. 
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Um abraço, 

[Tutor(a)] 1 

 

 
7. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - segunda, 16 agosto 2010, 14:55 

 

...E em relação ao conteúdo (leituras solicitadas), vocês têm alguma dúvida? 

Aguardamos....  

 

 

 
8. Re: dúvida 

por ALUNO 3 - terça, 17 agosto 2010, 13:00 

 

  Olá [Tutor(a)] 1, boa tarde! 

Só uma pergunta. Todas as leituras postadas são para serem lidas, mas elas estão também no nosso 

material que recebemos (o livro)? Pois as vezes é um pouco difícil de lê-las por causa da minha visão. 

 

 
9. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - terça, 17 agosto 2010, 13:03 

 

Olá, ALUNO 3 

As leituras solicitadas pela PROFESSORA 1 estão, tanto na plataforma do MOODLE (em nossa 

disciplina, em PDF), como no material impresso que vocês têm (o livro).  

Um abraço, 

[Tutor(a)] 1 

 

 
10. Re: dúvida 

por ALUNO 3 - terça, 17 agosto 2010, 13:47 

 

  Olá professora. 

    Obrigada pela atenção! 

 

 
11. Re: dúvida 

por ALUNO 4 - terça, 17 agosto 2010, 20:08 

 

[Tutor(a)] 1, só estou preocupada porque nossos módulos aq no Pólo de Mundo Novo BA, ainda não 

chegaram.Sei que tem prazos as atividades, mas peço compreenção, esperando nossas respostas. Sei 

também que o conteúdo está disponibilizado no Moodle, mas sinceramente prefiro ler o módulo, onde 

posso destacar questões importantes. Obrigada!  

 

 
12. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 18 agosto 2010, 08:28 

 

Olá, ALUNO 4....Tudo bem?  

Entendemos a sua dificuldade em relação à leitura dos textos na plataforma. É, realmente bem melhor ter 

o material impresso, onde podemos fazer observações, marcar os pontos que consideramos importantes, 

entre outros. 

Gostaríamos de ressaltar, entretanto, o seguinte: 

Os prazos na nossa disciplina são fixos; temos um cronograma e calendário de atividades a cumprir até o 

final do período.  
Além disso, é importante que vocês leiam diariamente. A disciplina MORFOLOGIA exige muita leitura 

para que o amadurecimento aconteça.  

Nesse sentido, contamos com o seu esforço enquanto o material não chega ao polo de Mundo Novo. 

Tente ler o material na própria plataforma, ok? 

Podemos contar com você? Fico no aguardo de seu retorno aqui no fórum...  

Um abraço e uma boa semana de estudo e de leitura! Observem que a data de entrega da primeira 

atividade está marcada! 

Um abraço, 

[Tutor(a)] 1 

 

 
13. Re: dúvida 

por ALUNO 5 - quarta, 18 agosto 2010, 13:58 

 

Pró quanto as dúvidas, estou com um pouco de dificuldade em morfologia flexional, gostaria se possível 

de um exemplo mais claro. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12281&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12281&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13249&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12850&course=913


189 

 

Obrigadíssima!!! 

 

 
14. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 18 agosto 2010, 17:42 

 

Olá, ALUNO 5! 

Nessa primeira atividade estamos centrando a atenção na (1) definição de morfologia, na (2) origem do 

termo, no (3) seu objeto de estudo e na (4) questão da dupla articulação (como está situada a morfologia 

dentro do contexto da dupla articulação da linguagem?).  

Procure refletir sobre esses itens nesse momento.  

Em relação à morfologia derivacional e à morfologia flexional, este será um assunto a ser discutido 

posteriormente. Fique tranquila.  

De qualquer forma, já posso lhe adiantar que a morfologia derivacional é um processo através do qual 

são formadas novas palavras. 

A morfologia flexional, por sua vez, é um processo através do qual se indicam as categorias gramaticais; 

a ela compete estudar a variação das palavras dentro de um mesmo paradigma.  

...Bem, ALUNO 5,  vi que você também pede exemplos mais claros. Será que alguém poderia 

contribuir nesse sentido ? Que exemplos de morfologia flexional vocês poderiam dar partindo do que 

acabamos de discutir? Aguardamos....  

E só lembrando....Brevemente estudaremos tudo isso de forma mais detalhada. A distinção 

MORFOLOGIA DERIVACIONAL/MORFOLOGIA FLEXIONAL é o nosso próximo assunto. 

Espero ter ajudado. Qualquer outra dúvida, estamos aqui! 

Um abraço, 

[Tutor(a)] 1 

 

 
15. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - quinta, 19 agosto 2010, 06:47 

 
Continuo aguardando, ALUNO 5 e demais alunos....  

 

 
16. Re: dúvida 

por ALUNO 6 [estudante] - quinta, 19 agosto 2010, 17:03 

 

[Tutor(a)] 1, as desinências de modo e de tempo nas formas verbais são exemplos de morfologia 

flexional? Por exemplo: 

 

o- 1ª pessoa do sing. do presente do indicativo- eu canto 

mos- 1ª pessoa do plural do presente do inicativo- nós cantamos 

 

É isso cara tutora? 

Aguardo feedback. ALUNO 6 

 

 
17. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - quinta, 19 agosto 2010, 17:45 

 

Olá, ALUNO 6  

São, sim. É importante observar que a morfologia flexional: 
 ocupa-se da variação de palavras que pertencem a um mesmo paradigma;  

 indica valores gramaticais.  

....E sobre a morfologia derivacional? O que podemos dizer? 

 
 

 
18. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - quinta, 19 agosto 2010, 17:34 

 

E você, ALUNO 5? Está acompanhando essa troca de ideias?  

A colega ALUNO 6 veio contribuir!  

Tais noções estão mais claras para você? Estamos no aguardo de seu retorno, ok? 

[Tutor(a)] 1 

 

 
19. Re: dúvida 

por ALUNO 1 - quinta, 19 agosto 2010, 19:30 

 
Agora sim minha dúvida foi tirada!!! 
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Agradeço a todos... 

 

 
20. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 4 - quinta, 19 agosto 2010, 21:17 

  
Caros estudantes, como estão as primeiras leituras? Dividam suas dúvidas para que possamos 

compartilhar os conhecimentos da disciplina. Estamos aguardando! Um abraço  

 

 
21. Re: dúvida 

por ALUNO 7- sábado, 21 agosto 2010, 11:02 

 

Caro tutor, gostaria de saber se eu não comentar as postagens dos colegas nos fóruns isso iria descontar 

nos pontos da disciplina já que prefiro responder somente aos questionamentos levantados pelos 

professores e tutores. Atenciosamente, ALUNO 7.  

 

 
22. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 2 - sábado, 21 agosto 2010, 16:49 

  

Olá ALUNO 7, 

De fato é importante que você leia o material e faça as suas contribuições, quanto a comentar a 

colaboração dos colegas é também importante para que haja interação,mas não precisa comentar todas as 

contribuições, escolha uma ou outra, até porque ajuda a tirar as dúvidas. 

Abraços, 

[Tutor(a)] 2.  

 

 
23. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 4 - segunda, 23 agosto 2010, 08:19 

  

Boa semana a todos!  

Como estão as leituras, as dificuldades? Compartilhem conosco o que acharem necessário. 

Um abraço, 
[Tutor(a)] 4. 

 

 
24. Re: dúvida 

por ALUNO 6 - segunda, 23 agosto 2010, 10:15 

 

Caros tutores [Tutor(a)] 4 e [Tutor(a)] 1, sei que nas próxima unidades aprofundaremos nossos estudos 

sobre a morfologia da língua portuguesa, mas como essas questões de morfologia derivacional e flexional 

apareceram no fórum acho importante que comentemos para que a princípio se tire alguma dúvida, não 

acham colegas? Bem , como a tutora [Tutor(a)] 1 já explicou a morfologia flexional trata das variações 

das palavras que pertencem a um mesmo paradigma e que essas variações vão indicar os valores 

gramaticais que elas representam dentro da palavra . Já a morfologia derivacional trata dos processos de 

formação de palavras na língua portuguesa. Bem resumidamente o processo se dá assim: 

a) uma palavra primitiva que não deriva de outra já existente mas que dá origem a muitas outras palavras. 

Ex. vender, espelho 
b)Uma palavra derivada que é formada a partir de outra já existente. Ex. revenda, revender, espelhado 

c)Uma palavra composta que é formada a partir de duas ou mais palavras já existentes. Ex. pontapé, 

verde-louro, pernilongo. 

Estudei um pouco porém me restam ainda dúvidas como: Os prefixos e os sufixos fazem parte da 

morfologia derivacional como pode ser visto em revenda , revender, espelhado ? Aguardo resposta. 

ALUNO 6.  

 

 
25. Re: dúvida 

por ALUNO 8 - segunda, 23 agosto 2010, 11:56 

 

Olá professores e tutores, venho solicitar de vocês uma resposta a respeito das minhas provas presenciais 

que foram feitas e até hoje não recebi notas, não foram postadas na plataforma de notas. O mesmo está 

acontecendo com as provas finais que ainda não foram postadas as notas no ambiente. Refiro ao 5º 

período, fiz a reclamação das notas das provas presenciais no prazo antecedido, me responderam que as 

tutoras presenciais não haviam enviado - as não sendo verdade, pois as mesmas foram enviadas no prazo 
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pela tutora e coordenadora do pólo, sinto que estou sendo prejudicado. Se possível, me der essa 

tranqüilidade.  

Desde já agradeço a compreensão de todos. Cordial abraço. ALUNO 8 

 

 
26. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 4 - segunda, 23 agosto 2010, 15:42 

  

Olá ALUNO 6! Ficamos muito contentes com seu comentário e participação. Com relação aos prefixos 

e sufixos... Quando acrescentamos prefixos e/ou sufixos a palavras primitivas ou não, temos sim um 

processo de formação de palavras, ou seja, um processo derivacional. Exemplos: Dente + ista (sufixo) = 

dentista, entre outros. Espero ter tirado sua dúvida. Parabéns pela participação.  

[Tutor(a)] 4. 

 

 
27. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 3 - segunda, 23 agosto 2010, 15:49 

 

Olá, ALUNO 8, sua nota foi lançada direto na caderneta eletrônica. No entanto, apenas na semana 

passada sua prova chegou para correção, você tirou 7,5. Entre em contato com a coordenação, porque já 

fizemos a nossa parte, e você já foi aprovado. Desse modo, não há porque você continuar em Morfologia  

Parabéns e muito sucesso. 

Abraços, 

Tutor(a)] 3 

 

 
28. Re: dúvida 

por PROFESSOR 1 - segunda, 23 agosto 2010, 20:43 

  

Cara ALUNO 6, 

A morfologia é um dos níveis de descrição da língua que abrange dois tipos de operação, a flexão e a 

derivação, daí a sua divisão em morfologia flexional e morfologia derivacional.  

A morfologia flexional trata dos processos flexionais por meio dos quais se indicam as categorias 
gramaticais dos nomes (gênero e número) e dos verbos (modo, tempo, número e pessoa). Opera com os 

sufixos flexionais ou desinências nominais e verbais. O resultado da flexão é sempre uma forma 

diferente da mesma palavra. Veja, se flexiomarmos o nome menino em gênero e número teremos: 

menina, meninos e meninas, que são outras formas da palavra menino. 

Já a morfologia derivacional trata da estrutura interna das palavras, identificando seus elementos 

estruturais, e dos processos de formação de palavras, operando com os afixos (prefixos, 

sufixos), também chamados de sufixos derivacionais. O resultado de uma derivação é sempre uma 

palavra nova. Veja, da palavra terra podemos derivar: terreno, terraço, terreiro.   

No próximo assunto, estudaremos detalhadamente os critérios que opõem esses dois ramos da 

morfologia.  

Boa semana de estudo e um grande abraço. 

PROFESSOR 1 

 

 
29. Re: dúvida 

por ALUNO 6 - segunda, 23 agosto 2010, 21:16 

 

Professora 1 ,depois da sua esclarecedora explicação pude entender que a morfologia flexional também 

trata das categorias gramaticais referentes aos nomes e não só dos verbos. 
Os sufixos flexionais nominais são as desinências que identificam as categorias gramaticais referentes ao 

número e ao gênero dos nomes ou substantivos. Por exemplo: professor-professora  

professores- professoras 

 

Obrigada pela contribuição. Saiba que isso só incentiva a busca por novos conhecimentos e nos dá 

motivação para continuar refletindo e participando. 

 

Atenciosamente. ALUNO 6. 

 

 
30. Re: dúvida 

por ALUNO 4 - quarta, 25 agosto 2010, 10:18 

 

Oi [Tutor(a)] 1, tudo bem sim e com você? 

Consegui fazer a atividade de Morfologia, imprimi os textos disponívies e extrai as respostas dos textos e 

tentei falar o que entendi com minhas palavras. Só tive um pouco de dificuldade na hora de enviar. Achei 

que seria assim: salvava o texto em RTF e depois enviava. Mas, era texto online então, a quantidade de 
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linhas ficou menor.Tive que refazer e acrescentar mais palavras ao texto. Fiquei em dúvida disso: na hora 

de enviar, o texto modificou a quantidade de linhas na plataforma. Porque? 

 

 
31. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 25 agosto 2010, 11:13 

 

Olá, ALUNO 4  

Dei uma olhada no seu texto. Fique tranquila em relação ao número de linhas, quando salvamos em RTF 

(RichTextFormat) e colocamos como texto online ( exatamente como você nos disse), geralmente o texto 

parece ser maior, mas não se preocupe. Estaremos avaliando, sobretudo, a sua compreensão, leitura, e o 

fato de você ter abordado os itens solicitados, ok? Fique tranquila!  

Grande abraço e uma ótima semana de estudo! 

[Tutor(a)] 1 

 

 
32. Re: dúvida 

por ALUNO 9 - quarta, 25 agosto 2010, 15:53 

 

Tenho dúvidas com relação as duas articulções da morfologia, li e reli o material mas, mesmo assim não 

conseguir entender claramente.  

 

 
33. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 25 agosto 2010, 21:55 

 

Boa noite, ALUNO 9 e demais alunos!  

Em relação à dúvida levantada, eu gostaria de ressaltar que a dupla articulação é uma característica da 

linguagem; não da morfologia, ok? 

Nesse sentido, vamos pensar:  

como está situada a morfologia? Na primeira ou na segunda articulação? No campo da significação 

linguística ou no campo da expressão?  

.....O que vocês acham?  
Se preciso, consultem, novamente, o texto "situando a morfologia", que trata da dupla articulação da 

linguagem. 

Ficamos no aguardo de novas contribuições para que, em conjunto, tiremos a dúvida!  

[Tutor(a)] 1 

 

 
34. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 4 - quinta, 26 agosto 2010, 12:05 

  

Boa tarde ALUNO 9 e demais alunos, 

 

vamos aproveitar o que [Tutor(a)] 1 colocou sobre a dupla articulação da linguagem para fazermos uma 

nova leitura da tópico sobre dupla articulação da linguagem. Pensem: 1) Qual é o lugar da morfologia 

dentro da dupla articulação?; 2) Qual é o objeto de interesse da morfologia?; 3) Em que lugar situamos a 

segunda articulação da linguagem? 

 

Peço a contribuição de todos para que possamos esclarecer a dúvida da ALUNO 9. 

 
Abraços e até breve, 

[Tutor(a)] 4. 

 

 
35. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - sexta, 27 agosto 2010, 09:04 

 

ALUNO 9 e demais alunos  
A Equipe de Morfologia está aguardando novas contribuições, ok? 

Um abraço e boa leitura! 

[Tutor(a)] 1 

 

 
36. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 4 - sexta, 27 agosto 2010, 12:38 

  

ALUNO 9,  

 

a noção da dupla articulação está mais clara para você? Aguardamos resposta, 
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Abraços, 

[Tutor(a)] 4. 

 

 
37. Re: dúvida 

por ALUNO 4 - sexta, 27 agosto 2010, 23:47 

 

Oi ALUNO 9, tudo bem? 

Eu entendi da seguinte maneira: A linguagem humana é duplamente articulada, porque de um lado( 1ª 

articulação) falamos do contexto, do conteúdo, o que é estudado de maneira formal na língua e do outro 

lado(2ª articulação) a expressão da língua, sons da fala.A morfologia situa-se justamente na primeira 

articulação, já que estuda a estrutura e classificação das palavras. Fala do conteúdo(digamos da parte 

mais chata).E a segunda articulação (aquela parte mais "relex"), que vimos, sobre a Fonética, sons, como 

falamos os sons, de onde vem... E as duas articulações, não são da Morfologia, são da linguagem. A 

morfologia faz parte da articulação, especificamente da segunda. 

 

Espero ter ajudado.  

 

 
38. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 4 - sábado, 28 agosto 2010, 09:11 

  

Oi ALUNO 4, 

 
Ficamos felizes com a sua contribuição. Você expôs bem o conceito de dupla articulação. Realmente, a 

dupla articulação é uma característica da linguagem. A primeira articulação diz respeito à forma, ao 

aspecto estrutural. Nela estão situadas a MORFOLOGIA, que estuda a forma, e a SINTAXE, que dá 

conta de como as estruturas se organizam. Já na segunda articulação estão a fonética e a fonologia, que 

estudam os sons e os demais aspectos envolvidos na produção da fala. Ratifico apenas a última 

consideração, já que a morfologia está na primeira articulação.  

Como o próprio nome já diz, existe para a realização da linguagem uma articulação, portanto, não se 

pode desconsiderar nenhum dos aspectos mencionados na discussão.  

 

Esperamos que a noção de dupla articulação esteja mais clara. E aguardamos mais contribuições. 

 

Bom fim de semana e um abraço, 
 

[Tutor(a)] 4. 

 

 
39. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - sábado, 28 agosto 2010, 12:50 

 

É isso mesmo, [Tutor(a)] 4 ! É bom observar essa troca, essa construção colaborativa de 

conhecimentos, essa parceria entre os alunos da disciplina Morfologia!  

Parabéns pelas considerações, ALUNO 4.  

E você, ALUNO 9? Será que a questão da dupla articulação ficou mais clara agora? Caso a dúvida ainda 

persista, estamos "aqui"! 

Um abraço... e ficamos no aguardo de um retorno seu! 

[Tutor(a)] 1 

 

 
40. Re: dúvida 

por PROFESSOR 1 - sábado, 28 agosto 2010, 17:23 

  

 ALUNO 4, 

É exatamente como você entendeu, a liguagem humana é duplamente articulada. Na primeira 

articulação, situam-se a Morfologia e a Sintaxe. Esses níveis de descrição da língua operam no plano do 

conteúdo, ou seja, com unidades significativas, o morfema (Morfologia) e o sintagma (Sintaxe). Na 

segunda articulação, situam-se a Fonologia e a Fonética. Esses níveis de descrição estão no plano da 

expressão, operando com unidades distintivas, respectivamente o fonema e o fone. 

Assim, observe que a Morfologia está na primeira articulação da linguagem e não na segunda, como 
você colocou no final de seu comentário. 

Um abraço, 

PROFESSOR 1 
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41. Re: dúvida 

por ALUNO 10 - segunda, 30 agosto 2010, 01:59 

 

Cara PROFESSOR 1, caros tutores e caros colegas, 

por favor, explique-nos e exemplifique-nos, por que e como a sintaxe complementa a Morfologia, 

como isto explica o uso comum da junção na palavra morfossintaxe e como alguns estudiosos a 

dicotimizam e a separam diferencialmente, uma da outra.  

 Abraços amigos! 

 

 
42. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 2 - segunda, 30 agosto 2010, 20:28 

  

Olá pessoal, 

Vejam a dúvida da colega, quem poderia ajudá-la? 

Façam a sua contribuição e movimentem o nosso fórum!!! 

Abraços,  

[Tutor(a)] 2 

 

 
43. Re: dúvida 

por ALUNO 11 - segunda, 30 agosto 2010, 23:59 

 

Olá ALUNO 10, tudo bem? 

Peço licença aos professores e tutores, para tentar lhe auxiliar na dúvida em comento. 

 

Como sabemos, ao longo da história, primeiramente houve a adoção da Gramática para auxiliar na 

padronização da língua. Assim, viam no conhecimento das estruturas das palavras um arcabouço para 

que a linguagem ocorresse satisfatoriamente. 
 

Após o aprofundamento da linguística e da chamada visão holística da língua (não se pode entender a 

língua isoladamente, mas concatenando todos os elementos mórficos, semânticos e pragmáticos) é que 

surgiu a necessidade de associar a relação forma (morfo) e sintaxe (ordenar). Ou seja, a ordenação e 

entendimento da palavra em seuscontextomorfossemântico. 

 

Tentarei exemplificar, assim ficará mais fácil entendermos esse emaranhado que se criou! 

 

Gostamos muito de estudar morfologia! 

 

Nesta frase, se retirarmos um dos elementos mórficos, como por exemplo, o vocábulo morfologia, a 

palavra não perde sentido. Logo, entende-se que pela ordem ela está com sentido. É uma oração. 
 

Já, se retirarmos o advérbio de intensidade e a preposição de ela ficará sem nexo. 

 

Gostamos estudar morfologia. 

 

Assim, conseguimos perceber que não há como estudar a forma, sem a função. 

 

Espero ter auxiliado, cara colega! 

 

Abraços fraternos! 

 

ALUNO 11  
 

Gostamos  

 

 
44. Re: dúvida 

por ALUNO 10 - terça, 31 agosto 2010, 00:26 

 

Caro colega ALUNO 11, 

grata pela explicação e a exemplificação óbvias. Elas me deram maiores esclarecimentos e uma 

melhor noção de entendimento sobre as duas palavras, na junção da palavra morfossintaxe. E entendo, 

agora realmente, que uma complementa a outra. 

Abraços amigos!  
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45. Re: dúvida 

por PROFESSOR 1 - terça, 31 agosto 2010, 09:21 

  

Prezada ALUNO 10,  

No contexto da tradição gramatical, há uma nítida separação entre morfologia e sintaxe. Já na linguística, 

essa relação é muito mais de complementação. Vejamos alguns aspectos que justificam a posição da 

lingüística:  

1. A morfologia e a sintaxe (níveis de descrição da língua) situam-se na primeira articulação da 

linguagem, porque ambas operam com unidades significativas da língua, o morfema e o sintagma.  

2. Na formação das palavras ou mesmo na flexão, ocorre a combinação de elementos mórficos 

(morfemas), essa relação é de natureza sintática, pois entre esses elementos existe uma relação 

determinado/determinante. Veja: na palavra BELEZA, ocorre a combinação do radical bel- mais um 

sufixo derivacional –eza; em GAROTAS, ocorre a combinação de três elementos: o radical (garot-), a 

desinência de gênero (–a), e a desinência de número (–s), essa relação é de natureza sintática. No plano 
da oração, por exemplo, ocorre uma relação semelhante, só que, nesta, os elementos são substantivo e 

verbo.  

3. A manifestação de um aspecto sintático pode ocorrer por meio de uma operação morfológica, como é 

o caso, por exemplo, da concordância verbal e nominal. Flexionamos sempre um verbo para concordar 

com sujeito da oração, do mesmo modo, flexionamos um adjetivo para concordar com o substantivo. Daí 

o surgimento do termo morfossintaxe.  

Boa semana de estudo. Qualquer dúvida nos remeta. 

Um abraço, 

PROFESSOR 1 

 

 
46. Re: dúvida 

por ALUNO 10 - terça, 31 agosto 2010, 15:11 

 

Cara PROFESSOR 1, 

Grata pelas explicações e exemplos, sobretudo a sua atenção e dedicação. Eles confirmaram a minha 

compreensão e não tenho mais dúvidas sobre a junção da morfologia e sintaxe. 

Abraços amigos! 

 

 
47. Re: dúvida 

por ALUNO 9 - sexta, 3 setembro 2010, 21:03 

 

Obrigada a todos pelos esclarecimentos! Agora sim, tirei a dúvida que tinha. 

Grata. 

 

 
48. Re: dúvida 

por ALUNO 12 - sexta, 10 setembro 2010, 23:45 

 

Oi! PROFESSOR 1. 

     Tornar-se mais compreensiva a sua explicação ao referente assunto. Quando lemos o material de 

apoio em alguns momentos parece ficar um pouco confusa as informações contidas no mesmo, talvés por 

ficarmos autonimos e não procurarmos ajuda de outros colegas e professores, ainda acredito que tudo 

isso não passa da forma como nós começamos estudar tendo sempre a presença de um professor ao nosso 
lado onde as opiniões divergem-se de maneira mais calorosa e frequente. 

     Mesmo assim valeu pelas explicações e o apoio dos colegas em querer compartilhar suas idéias. 

  Beijos!!!!!!!!! 

  ALUNO 12. 

 

 
49. Re: dúvida 

por ALUNO 13 - segunda, 13 setembro 2010, 11:13 

 

Olá tutora e colegas, 

Não estou conseguindo fazer a diferenciação entre vocábulo formal e vocábulo fonológico. Gostaria que 

me ajudassem a elucidar esta dúvida. 

Agradeço desde já a compreensão. 

 

 
50. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - segunda, 13 setembro 2010, 12:42 

 

Olá, ALUNO 13 e demais alunos de Morfologia!  

Vamos tentar pensar em conjunto? 

Para começar, é interessante que vejamos o conceito de vocábulo formal:  
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"O vocábulo formal é a unidade a que se chega, quando não é possível nova divisão em duas ou mais 

formas livres", Camara Júnior (1975, p.60) 

Em termos práticos, vejamos o exemplo a seguir: 

Os bons alunos participam dos fóruns.  

Nessa frase há 6 vocábulos formais, ok? 

É interessante observar que entre esses vocábulos há um espaço em branco que separa um vocábulo do 

outro, pois todos eles têm autonomia formal. 

....Até aqui está ok em relação ao vocábulo formal? Ficamos no aguardo de um retorno seu! 

Um abraço, 

[Tutor(a)] 1 

 

 
51. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1- segunda, 13 setembro 2010, 12:56 

 

Olá, ALUNO 13 e demais alunos! 

Em relação ao vocábulo fonológico, tomemos o mesmo exemplo que usamos anteriormente: Os bons 

alunos participam dos fóruns.  
Se, dessa vez, formos identificar os vocábulos fonológicos, veremos que: 

 há apenas 4 vocábulos fonológicos, pois os vocábulos formais "os" e " dos" são formas átonas, não tendo 

assim autonomia fonológica.  

Observe que: para ser vocábulo fonológico é preciso que o vocábulo formal tenha um acento. Observe, 

também, que esse acento pode ou não ser marcado graficamente. 

Os vocábulos "bons", "alunos" e "participam" não são marcados por um acento gráfico, mas eles têm 

uma sílaba tônica; é a presença da tonicidade que caracteriza o vocábulo fonológico.  

As formas "os" e "dos" têm autonomia formal, são vocábulos formais, mas não constituem vocábulos 

fonológicos, justamente porque são formas desprovidas de tonicidade, em outras palavras são formas 

átonas. 

Você consegue, agora, perceber a diferença entre o vocábulo formal e o vocábulo fonológico? Aos 
poucos tais noções vão ficar mais claras para você, ALUNO 13! 

Bem, ficamos no aguardo de seu retorno. 

[Tutor(a)] 1 

 

 
52. Re: dúvida 

por ALUNO 13 - segunda, 13 setembro 2010, 13:31 

 

Olá [Tutor(a)] 1 

A sua explicação foi muito esclarecedora. Pude perceber perfeitamente a diferenciação entre o vocábulo 

formal e o fonológico. Estou tendo um pouco de dificuldade em compreender os conceitos expostos no 

nosso material de estudo. Acho até que poderiam ser indicados outros textos menos complicados e que 

contivessem explicações tão claras quanto as suas. 

Obrigada pela atenção, 

Abraços!! 

ALUNO 13 

 

 
53. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - segunda, 13 setembro 2010, 17:21 

 

Olá, ALUNO 13! 

Também fico agradecida pelo seu retorno.  

Em relação à dificuldade que você sente no que se relaciona aos conceitos e pressupostos teóricos da 

Morfologia, fique tranquila! A disciplina, na verdade, é densa e requer muita leitura. Aos poucos 

chegaremos lá! 

Grande abraço, 

[Tutor(a)] 1 

 

 
54. Re: dúvida 

por ALUNO 6 - segunda, 13 setembro 2010, 18:20 

 

[Tutor(a)] 1, os monossílabos tônicos como :pá, pé, pás ,pés são exemplos de vocábulos fonológicos não 

é? Acho que entendi assim: eles são vocábulos fonológicos não por serem marcados graficamente mas 
porque possuem autonomia fonológica quando aparecer sozinho, por exemplo.  

 

Veja se a minha conclusão está correta:  
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No exemplo: Maria onde você sente mais frio? 

Nos pés. nesse caso temos que :pés é um vocábulo fonológico e nos é um vocábulo formal é isso? 

 

E no caso de nós- Por exemplo: Quem são os pais dessa criança? 

Nós . 

 

Temos: na primeira frase 5 vocábulos fonológicos( quem, são, pais, criança) e 1 vocábulo formal (os) 

na resposta temos apenas um vocábulo fonológico(nós). Acho que ainda não entendí direito a diferença 

entre os dois. Aguardo o sempre esclarecedor e respeitoso feedbback da equipe de morfologia.  

 

 

 
55. Re: dúvida 

por ALUNO 6 - segunda, 13 setembro 2010, 18:34 

 

[Tutor(a)] 1, os monossílabos tônicos como :pá, pé, pás ,pés são exemplos de vocábulos fonológicos não 

é? Acho que entendí assim: eles são vocábulos fonológicos não por serem marcados graficamente mas 

porque possuem autonomia fonológica quando aparecer sozinho, por exemplo.  
 

Veja se a minha conclusão está correta:  

No exemplo: Maria onde você sente mais frio? 

Nos pés. nesse caso temos que :pés é um vocábulo fonológico e nos é um vocábulo formal é isso? 

 

E no caso de nós- Por exemplo: Quem são os pais dessa criança? 

Nós . 

 

Temos: na primeira frase 5 vocábulos fonológicos( quem, são, pais, criança) e 1 vocábulo formal (os) 

na resposta temos apenas um vocábulo fonológico(nós). Será que entendí direito , aguardo o sempre 

esclarecedor e respeitoso feedbback da equipe de morfologia.  

 

 
56. Re: dúvida 

por PROFESSOR 1- quinta, 16 setembro 2010, 10:47 

  

ALUNO 6, 

Vou partir dos exemplos que você apresenta: 

a) Maria você sente mais frio? 
Nessa frase há 5 vocábulos formais e igualmente 5 vocábulos fonológicos, já que todos têm autonomia 

formal (são separados na escrita por um espaço em branco), e autonomia fonológica (são formas 

tônicas).  

Veja, o que caracteriza o vocábulo fonológico é o acento, ou seja, a presença de uma sílaba tônica. Como 

eu explico no texto impresso, nem sempre o acento é marcado graficamente. Em outras palavras, todo 

vocábulo fonológico tem um acento, este pode ou não ter uma marca gráfica. Na palavra “Maria” há 

uma sílaba tônica (-ri), embora ela não seja marcada por um acento gráfico.  

Essas cinco palavras constituem exemplos de formas livres. Todas são formas livres, porque têm 

autonomia formal e autonomia fonológica. Entendeu?  

b) Nos pés.  

Aqui, há dois vocábulos formais, mas apenas um vocábulo fonológico (pés), pois a forma “nos” é uma 
forma átona, ou seja, desprovida de tonicidade, por isso não pode aparecer sozinha num enunciado. É o 

que chamamos de forma dependente.  

c) Quem são os pais das crianças? 

d) Nós. 

Na frase c, há 6 vocábulos formais e apenas 4 vocábulos fonológicos, uma  

vez que as formas “os” e “das” são formas átonas, não apresentando assim  

autonomia fonológica.  

Já a d, a forma “Nós” é um vocábulo formal e também um vocábulo fonológico, pois é uma forma 

tônica. 

Observação: Todo vocábulo fonológico corresponde a um vocábulo formal (tem uma forma para 

representá-lo), mas nem todo vocábulo formal constitui um vocábulo fonológico. Entendeu? 

Qualquer dúvida nos envie. 
Um abraço, 

PROFESSOR 1 

 

 
57. Re: dúvida 
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por [Tutor(a)] 3 - quarta, 22 setembro 2010, 01:13 

 

Caros alunos, que bom que a interação está fluindo. Creio que a nossa equipe está conseguindo retirar 

todas as dúvidas. Caso haja dúvidas entrem em contato conosco. 

 

Forte abraço e bom estudo. 

 

[Tutor(a)] 3 

 

 
58. Re: dúvida 

por ALUNO 13 - quinta, 23 setembro 2010, 17:43 

 

Olá professora, tutores e colegas, 

Venho estudando para a prova escrita e no decorrer das minhas leituras surgiram algumas dúvidas como 

as seguintes: 

1) Por que nas palavras compostas por justaposição só há um vocábulo formal e dois 

vocábulos fonológicos, se a maioria dessas palavras são compostas? 

2) Ainda não entendi bem a diferença entre forma presa, livre e dependente. Por que as livres e 

dependentes podem ser formadas por mais de um elemento mórfico? 

Desde já agradeço a paciência e compreensão de vocês.  

Abraços!!! 

 

 
59. Re: dúvida 

por ALUNO 14 - segunda, 27 setembro 2010, 23:53 

 

Olá para todos, tenho lido muito o material impresso e as mensagens postadas nos fóruns mesmo assim 

as dúvidas persistem e vou fazer das perguntas da ALUNO 13 as minhas por favor não deixem de 
reponder. 

Sinceramente agradeco. 

 

 
60. Re: dúvida 

por ALUNO 15 - terça, 28 setembro 2010, 11:56 

 

Olá Tutoras e Professora... tenho estudado o nosso material e acompanhado os fóruns, mas este assunto é 
um pouco delicado, complexo e as vezes nos causa confusão, então gostaria de sugerir neste período de 

estudos para avaliação que a equipe coloque alguns fóruns com exercícios práticos, com textos para que 

possamos responder e interagir com os colegas, observando e analisando as respostas para que por fim 

nossas dúvidas sejam tiradas antes das provas. Sugiro também que após terminado o prazo do exercício 3 

que tivéssemos um retorno quanto às respostas verdadeiras e falsas para estudarmos; isso também nos 

ajudaria muito. Por exemplo, sei que errei algumas respostas, mas não sei quais foram erradas, mas 

quando respondi, fiz com convicção de que estavam corretas. Espero que tenham entendido meus 

pedidos e minhas intenções. 

Obrigada, aguardo retorno.  

 

 
61. Re: dúvida 

por ALUNO 16 - terça, 28 setembro 2010, 15:09 

 

[Tutor(a)] 1, tenho muitas dúvidas sim, irei começar pelo fato de que na questão de conceitos, definições 

essas coisas é fácil, mas quando chega nos exemplos por mais que leia é bem dificil. Como por exemplo:  

A morfologia derivacional é um processo facultativo, de caráter aleatório, que não se impõe como 

obrigação estuda a estrutura interna das palavras, os processos de fomação das palavras e as relações 

entre paradigmas diferentes . 
A Morfologia flexional que é um processo obrigatório no sistema que impõe para o falante estuda a 

variação de palavras que pertencem a um mesmo paradigma. Até aí tudo bem, mas poderia me explicar 

da maneira mais clara possivel a questão de flexão - processo obrigatório no sistema, que se impõe ao 

falante - ex: alun/o/s ; estúdios/o/s; isso quer dizer que? No caso "o" e "s" representam o que? O vc quer 

dizer com "impõe"? E no caso da derivação, o quer dizer "aleatório, no exemplo citado: Ele comprou um 

casarão (casinha, casebre). Aguardo ajuda urgente a prova na será na próxima semana. Obrigada! 

 

 
62. Re: dúvida 

por ALUNO 16 - terça, 28 setembro 2010, 22:52 

 

Boa noite [Tutor(a)] 1! Como você viu, hoje a tarde postei uma mensagem ónde ficava clara a minha 

total falta de entendimento de todo o conteúdo desta disciplina. Felizmente, após atender sua orientação 

de verificar as contribuições dos colegas nos fóruns, em especial neste fórum "tira dúvidas", algumas 
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dúvidas minha foram dirimidas. Ainda tenho dúvidas com relação ao vocábulo fonológico e vocábulo 

formal, mais precisamente naquela parte da marcação de tonicidade, onde as tônicas =3, pretônicas =2, 

postônicas =1; e aí acontece uma mudança onde devido a pauta acentual. Não entendi isso "pauta 

acentual"?  

Veja se entendi corretamente: 

[cadernos] [cinco] [novos] (nesse exemplo foi feita a "análise" palavra por palavra, e por isso acontece 

aquela questão de tônicas =3, pretônicas =2, postônicas =1; 

Já em [cinco cadernos novos] foi feita a "análise" da frase, e por isso acontece a modificação de 

tonicidade onde apenas o último vocábulo permanece com a tonicidade 3.  

Por favor me ajude, preciso entender isso antes da prova. 
Obrigada! 

 

 
63. Re: dúvida 

por PROFESSOR 1 - quarta, 29 setembro 2010, 16:36 

  

ALUNO 13, 

Na palavra composta só há um vocábulo formal porque aí as duas palavras se juntam para constituir uma 
outra palavra. Quando digo guarda-roupa, eu não posso contar como duas palavras, mas como uma 

palavra composta. Agora as palavras “guarda” e “roupa” permanecem com suas silabas tônicas: guarda-

roupa, cada uma constitui um vocábulo fonológico. Por isso é que se diz que nesse caso há um vocábulo 

formal e dois fonológicos. 

Quanto às formas presa, livre e dependente.  

Veja o exemplo:  

Nós gostávamos muito de estudar. 

Nesse enunciado, as formas que podem aparecer sozinhas como comunicação suficiente são: nós, muito 

e estudar. Cada uma delas pode aparecer sozinha como resposta a uma pergunta. 

Quem gosta de estudar? Nós.  

Você gosta de quê? Estudar 
Você gosta de estudar muito ou pouco? 

Muito. 

Essas formas são denominadas de formas livres São exemplos de formas livres os nomes, verbos, alguns 

pronomes etc.  

A preposição “de”, ao contrário, não pode aparecer sozinha como resposta, porque é uma forma átona, 

ou seja, não tem autonomia fonológica, tem apenas autonomia formal, veja que a preposição “de”, na 

escrita, se separa da outra palavra por meio de espaço em branco. 

Feita a pergunta, Você gosta de quê? A resposta não pode ser apenas “de”. São dependentes todas as 

formas átonas (artigo, pronomes oblíquos átonos, algumas preposições etc).  

Quais são então as formas presas?  

Veja que na forma “gostávamos”, identificamos elementos mórficos (-va e -mós) que não podem se 

separar do radical, esses elementos são denominados de formas presas, eles não têm autonomia formal 
nem fonológica. As formas presas são representadas pelos afixos (prefixos e sufixos) e pelas desinências 

nominais (desinências de gênero e número) e desinências verbais (as que indicam modo, tempo, número 

e pessoa). Como o nome diz , elas estão sempre presas a um radical. 

Acho que agora ficou mais claro.. 

Um abraço, 

PROFESSOR 1 

 

 
64. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 2 - quarta, 29 setembro 2010, 20:35 

  

Olá ALUNO 16, 

Processo obrigatório porque você diz: aluno estudioso ou alunos estudiosos/ aluna estudiosa ou alunas 

estudiosas. Você não pode elaborar esse contexto dizendo: aluno estudiosos, não é isso? (Concordância 

nominal e verbal). 

 

Processo aleatório porque o falante escolhe quando quer usar em um contexto: garoto, garotinho ou 

garotão, não existe uma obrigatoriedade de uso dessas palavras, quem decide quando fazê-lo é o falante.  

 
Abraços, 

[Tutor(a)] 2 

 

 
65. Re: dúvida 
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por ALUNO 16 - sexta, 1 outubro 2010, 20:49 

 
Ah, entendi! Obrigada querida!  

 

 
66. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 1 - domingo, 3 outubro 2010, 06:37 

 

Olá, ALUNO 16 

Entendi que a questão colocada por você foi respondida.  
Peço que você retome as orientações dadas nos tópicos das dúvidas. Muitas delas contemplam o 

vocábulo formal, fonológico, as formas livres, presas e dependentes. 

Um abraço, 

[Tutor(a)] 1 

 

 
67. Re: dúvida 

por ALUNO 18 - segunda, 4 outubro 2010, 12:52 

 

Forma presas não autonomia formal nem fonológica  

A forma presa vem sempre agregada a outras formas lingüísticas, como por exemplo, o afixo vem sempre 

preso ao radical, ou seja, o afixo” in “ vem sempre preso ao radical feli, que por sua vez forma o 

vocábulo infeliz, por isso, que as formas presas não tem autonomia formal, sendo que está preso a outras 

formas lingüísticas.não tem autonomia fonológica porque, isolada não funciona como comunicação 

suficiente.  

E aí? 

É isso mesmo? 

In, des 

A forma livre tem autonomia formal e fonológica, sendo que se estiver isolada serve como comunicação 
suficiente. 

Casa, barco, etc. 

Tem autonomia fonológica por que isolada serve como comunicação suficiente. Formal porque não 

precisa está agregada a outras formas lingüísticas, ou seja, é um vocábulo. É isso? 

Enquanto a forma dependente tem autonomia formal, mas não tem autonomia fonológica. 

Tem autonomia formal porque é um vocábulo, mas não possui autonomia fonológica porque isolada não 

funciona como comunicação suficiente, a preposição“De“ , por exemplo. É isso mesmo? 

Já, os afixos não têm autonomia formal porque precisa está agregado a outras formas linguísticas.  

“In” está agragado ao radical infeliz 

A forma presa não tem autonomia formal, por que não é um vocábulo? 

Se realmente for isto, então está justificado porque a forma livre e dependente tem autonomia formal. 

E com relação à autonomia fonológica, somente a forma livre a possui.  
Por que é única que isolada serve como comunicação suficiente? 

É isso mesmo? 

 

 
68. Re: dúvida 

por [Tutor(a)] 2 - segunda, 4 outubro 2010, 22:09 

  

Olá ALUNO 17, Observe a explicação da PROFESSOR 1 abaixo do seu questinamento, pois ela trata 
exatamente daquilo que você tem dúvida. Observe também outras postagens no fórum porque há outras 

explicações sobre esse mesmo assunto. 

Abraços,  

[Tutor(a)] 2 
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APÊNDICE C 

FÓRUM DO CAFÉ (Período 2010-2)
116

 

 

 
 

 
1. Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - domingo, 15 agosto 2010, 14:12 

 

Caros alunos,  

 Por meio do Fórum Educacional podemos participar de trocas riquíssimas. 

E é por isso que estou dando início a essa nova conversa na nossa sala do café. Espero que possamos 

refletir sobre como melhorar as nossas interações nesse ambiente. O que vocês acham? Pensem nos 

seguintes pontos: 

O que é um fórum educacional? 

Qual o seu propósito comunicativo? 

Qual a sua importância nos ambientes virtuais de educação? 

O que é necessário que aconteça nesse nosso ambiente de sala de aula virtual (fórum educacional) para 

que a aprendizagem seja concreta? 
Acredito que, a partir de nossas relexões, melhoraremos muito no que se relaciona às trocas de ideias que 

acontecem aqui! 

Quem me acompanha nesse café quentinho?  Estou aguardando, ok? 

Abraços, 

[Tutor(a)] 1 

 

 
2. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 1 - domingo, 15 agosto 2010, 18:33 

 

Boa noite Tutor(a)] 1! 

Acredito que um fórum educacional deve ser um encontro de professores tutores e alunos para um 

discussão com relação a programação de um certo estudo, pois há um momento de estudo que 

precisamos de nos comunicar e o meu propósito é sempre mesmo a distância estejamos sempre on-line 

para tirarmos as dúvidas nas atividades que possa vir.  

Que sempre o ambiente virtual é locar que sempre haja um interação pois para mim é sempre importante 

porém acatamos as idéias do outros e construímos outras idéias, pois o ambiente virtual é sempre uma 

sala de aula virtual para fazer as nossas reflexões  

 

 
3. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 2 - domingo, 15 agosto 2010, 19:45 

 

O fórum educacional é um fórum em que serão debatidos temas educacionais por professores, tutores e 

alunos. O seu próposito é que sejam debatidos e discutidos temas de interesse de todos, tirando dúvidas e 

interagindo para a aprendizagem e engrandecimento dos participantes. É muito importante, 
principalmente no nosso ambiente virtual, pois é através dele que compartilhamos os nossos 

conhecimentos e muitas vezes ajudando o colega quando sente dúvidas e podemos ajudar. Para que a 

aprendizagem seja concreta é preciso que todos interajam mesmo, discutam, ajudem a tirar as dúvidas 

dos que precisarem, concorde ou discorde de algumas idéias. É um fórum que fazemos debates mesmos, 

usando apenas a escrita, sem ouvir a fala, mais isso não quer dizer que não conseguimos aprender, é claro 

que aprendemos, apenas é preciso que consigamos interagir e discutir mesmo. 

 

 
4. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 3 - domingo, 15 agosto 2010, 19:54 

 

Concordo com meus colegas, um fórum educacional é um ambiente de discussão e interação de 

professores, tutores e alunos sobre os temas e as atividades que estão abertos. E seu propósito é 

justamente a troca de informações, que é essencial para o nosso crescimento no ambiente, já que não 

temos um encontro diário, como nas presenciais. Para que haja uma aprendizagem concreta, acredito que 

o mais importante é a presença constante de todos, participando, do fórum! 

Abraços! 

                                                
116 71 interações, no total. 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=9914&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12430&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12433&course=913


202 

 

 

 
5. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - domingo, 15 agosto 2010, 21:11 

 

Olá, ALUNO 1, ALUNO 2 e ALUNO 3!  

Parabéns pela iniciativa!  Li as contribuições de vocês e destaquei algumas palavras-chave: interação, 

discussão e troca de informações na sala de aula virtual.  

O fórum educacional é isso tudo. É uma ferramenta que pode ser comparada à sala de aula. É a nossa sala 

de aula virtual.  

Mas para que ela tenha o seu propósito comunicativo alcançado, precisamos (todos nós, atores da EaD) 

construir conhecimento de forma colaborativa. A pergunta que eu deixo é a seguinte: O que devemos 

fazer para melhorar a nossa atuação nos fóruns, dentro dessa perspectiva colaborativa de construção de 

conhecimento? 
Aguardando...... 

[Tutor(a)] 1 

 

 
6. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 4 - segunda, 16 agosto 2010, 12:53 

 

Minha visão acerca da contribuição pessoal de cada um se volta à possibilidade e o dever que temos de 
sistematizar o aprendizado tendo como objetivo o aprendizado gradativo. Quero dizer que devemos 

entender assunto por assunto, pois isto facilitará nosso aprendizado em temas futuros.  

 

É essencial entrar no espírito da coisa. Assimilação de conteúdos básicos sempre será fundamental para o 

aprendizado complexo.  

 

 
7. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - segunda, 16 agosto 2010, 13:29 

 

Isso mesmo, ALUNO 4.  

Aproveito para ressaltar a importância de que tentemos, nos fóruns, fazer uso da costura textual, da 

réplica, da tréplica, enfim, do elo discursivo que deve compor as nossas interações. Vamos tentar? 

 

 
8. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 5 - segunda, 16 agosto 2010, 14:20 

 

Fórum educacional é todo aquele que, através do qual, podemos construir conhecimentos a cerca de 

determinados assuntos. Em minha opinião o fórum é uma ferramenta de fundamental importância em 

espaço educacional, pois ele é de fundamental importância para que levantemos questionamentos, para 

que compartilhemos opiniões... Enfim, ele é o nosso meio de comunicação, de interação. 

No entanto, para que haja aprendizagem concreta é necessário que os participantes realmente interajam 

uns com os outros, que esclareçam pontos de vista e que juntos construam conhecimentos. 

 

 
9. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 6 - segunda, 16 agosto 2010, 14:33 

 

Eu colocaria também [Tutor(a)] 1 que , cada um, ao participar, se preocupasse em rever o seu texto antes 

de postar, pois além da costura textual, o uso adequado de pronomes, as concordâncias são 

indispensáveis ao bom texto, sem contar as falhas de digitação que, num ambiente educacional, são muito 

mais visíveis.  

 

 
10. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 7 - segunda, 16 agosto 2010, 14:33 

 

Considero a interação de fundamental importancia no nosso processo de ensino/aprendizagem.É através 

da interação(fala/escrita) que formamos e damos forma aos nossos pensamentos. No mundo 

globalizado,éimpossivel se pensar em Educação sem interação,pois interagir com o outro já se está 

aprendendo e ensinando.  

 

 
11. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12928&course=913
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por [Tutor(a)] 1 - segunda, 16 agosto 2010, 14:40 

 

É verdade, ALUNO 6. Nesse sentido, acho que a nossa responsabilidade, enquanto estudiosos e 

pesquisadores da linguagem, é grande.  

Observação importante a sua!  Fica a sugestão, então: que tentemos, sempre, reler a nossa produção 
textual. É importante que lembremos que estamos numa plataforma educacional,em um ambiente 

educacional, como você bem colocou. Temos que ter em mente o nosso público-alvo, o nosso propósito 

educacional, e a comunidade discursiva que participamos! 

Obrigada pela contribuição! 

[Tutor(a)] 1 

 

 
12. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 8 - segunda, 16 agosto 2010, 19:09 

 

O Fórum educacional nos leva a construir e adquirir conhecimento científico para o desenvolvimento da 

prática enquanto acadêmicos no campo da pesquisa. O fórum tem um papel importantíssimo na vida do 

aluno virtual , pois é através dele e por meio dele que tiramos nossas dúvidas e trocamos experiências 

com os demais colegas de outros polos, aumentando assim o nosso circulo de amizade e companheirismo 

e buscando a cada dia aprender mais e mais. 

Portanto, para que haja aprendizagem é preciso humildade, solidariedade e muita paciência, não se faz 

necessário aqui postar uma carta ou parte de um livro para mostrar quem sabe mais, mas sim, acredito eu 

que trocar informações respeitando a aprendizagem do outro e lhes dando oportunidades para opinar, 

debater e mostrar seus conceitos diante de uma disciplina ou de uma deficiência na área educacional. 

 

 
13. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 2 - segunda, 16 agosto 2010, 20:50 

  

Caros alunos, 

É muito interessante perceber que vocês estão identificando bem a importância do fórum que é uma das 

ferramentas mais importantes de interação em cursos virtuais e por isso é bastante utilizada como meio 

de avaliação, pois permite verificar a participação do aluno no decorrer da disciplina. 

Então, vamos começar a ler os textos e a movimentar os nossos fóruns!! 
Abraços, [Tutor(a)] 2. 

 

 
14. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 9 - segunda, 16 agosto 2010, 20:55 

 

Realmente ALUNO 6, além de concordar com o que disse [Tutor(a)] 1, também assino embaixo da sua 

observação, pois ao longo dos semestres, tenho observado que alguns alunos não estão se preocupando 
em rever os seus textos e estão jogando no ambientes muitos erros ortográficos, por conta de digitação e 

até mesmo falta de correção.  

 

 
15. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 10 - segunda, 16 agosto 2010, 21:27 

 

Entende-se, que fórum educacional é o ato de se comunicar virtualmente, com o propósito de interagir, 

isto é, trocar ideias educativas, com o objetivo de ampliar seus conhecimentos através de uma ação 

colaborativa visando uma aprendizagem concreta.  

 

 
16. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 11 - segunda, 16 agosto 2010, 21:49 

 

Fórum educacional é um espaço aberto para discussão de pontos de vistas sobre um determinado assunto 

postado por um professor ou tutor, atráves dele os alunos interagem com todos os colegas, posicionando-

se contra ou a favor, isto é, dando sua opinião. 

 

 
17. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 12 - segunda, 16 agosto 2010, 21:59 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12335&course=913
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Acredito que o fórum educacional no âmbito virtual é um espaço aberto às discussões, concebido como 

uma ferramenta da internet, que objetiva promover debates abordando questões de ordem educacional, 

permitindo a ocorrência de debates e interações por meio da troca de mensagens, de maneira assíncrona, 

ou seja, as pessoas interagem por meio de uma rede de computadores a qualquer hora e em qualquer 

lugar, sem a participação simultânea de todos os usuários em um mesmo local. Neste espaço, o alunado 

tem possibilidade de ter maior autonomia e o professor, maior capacidade de mediação e atuação como 

facilitador do processo de aprendizagem. Sabemos que as atividades realizadas podem ser utilizadas 

como um caminho para promover uma maior liberdade de expressão, participação, interação social, além 

de sistematizar o conhecimento, possibilita a exploração de espaços e recursos virtuais de modo 

avaliativo.  

 

 
18. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 13 - segunda, 16 agosto 2010, 23:04 

 

Olá Tutor 1 e demais colegas! 

 

Ratifico todas as colocações e reitero todas as assertivas anteriormente elencadas. Vale lembrar que 
mesmo diante de todas as questões colocadas por vós, lembremos que alguns colegas não cometem tais 

deslizes única e exclusivamente por "desleixo". Muitos (não sei se é o caso de vocês) não tem o 

privilégio de ter um computador em casa. Então ou se direcionam aos Pólos ( com internet em alguns 

casos bastante lenta) ou vão para lan-houses. Como têm que pagar, otimizam o tempo, ocorrendo em 

algumas situações os deslizes. Sugiro que leiam a crônica O GIGOLÔ DAS PALAVRAS, de Luís 

Fernando Veríssimo, que versa sobre esta discussão. Ademais, atentemos também para o princípio da 

inferência onde ao lermos um texto, mesmo com as incorreções a mensagem se torna transmitida. Vale 

uma sugestão: àqueles colegas com os quais temos a familiaridade, discretamente, enviar uma 

mensagem, SUGERINDO a melhoria. Porque lembremos, este ambiente também exige respeito às 

diferenças! 

 
E, se porventura, tais deslizes são frutos de uma alfabetização deficitária? (o que até hoje é comum no 

Brasil?. Porque também vocês lerão a-ten-ta-men-te este texto e poderão procurar deslizes e, obivamente, 

o encontrarão, haja vista nossas limitações de ordem linguístico-social também!). Não que esteja 

discordando de todos, mas lembrando que sempre precisamos "olhar os dois lados da moeda", bem como 

nos colocar no lugar daqueles que, às vezes acidentalmente cometem deslizes e, ao ler tais colocações, 

poderão ficar até receosos de escrever novamente! 

 

Reflitamos, pois! 

 

Saudações Acadêmicas! 

ALUNO 13 

 

 
19. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - terça, 17 agosto 2010, 07:22 

 

Queridos alunos!  

Bom dia, boa tarde, boa noite! 

Temos discutido ( no fórum do café), muito, sobre os tópicos (1) GRUPO DE ESTUDO e (2) 
IMPORTÂNCIA E PROPÓSITO DOS FÓRUNS EDUCACIONAIS. 

Está sendo, realmente, muito bom! Aproveito para parabenizar a todos pelas ricas contribuições! 

Acho que agora é tentar fazer a transposição de tudo isso para a nossa prática em fóruns educacionais. 

Contamos com vocês e nos colocamos à disposição no que precisarem! 

Um abraço e uma boa semana de estudo! 

[Tutor(a)] 1 

 

 
20. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - terça, 17 agosto 2010, 07:26 

 

ALUNO 8, 

Palavras sábias as suas: humildade e solidariedade. Isso já diz tudo! Obrigada mesmo! 

Também gostei quando você diz que: 

" não se faz necessário aqui postar uma carta ou parte de um livro para mostrar quem sabe mais, mas (....) 

trocar informações respeitando a aprendizagem do outro e lhes dando oportunidades para opinar, debater 

e mostrar seus conceitos diante de uma disciplina (...)" 
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Obrigada pela contribuição!  

Um abraço e uma boa semana! 

[Tutor(a)] 1 

 

 
21. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - terça, 17 agosto 2010, 07:31 

 

ALUNO 11, 

Acho muito interessante essa questão de nos posicionarmos. Nos fóruns podemos ler os textos 

solicitados e colocar a nossa posição,teoricamente falando, em relação à compreensão que temos. O que 

vocês acham? Vamos colocar isso em prática no fórum temático que brevemente será aberto? Obrigada 

pela contribuição, ALUNO 11! 

Um abraço, 

[Tutor(a)] 1 

 

 
22. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - terça, 17 agosto 2010, 07:38 

 

Olá, ALUNO 12! 

Gostaria de destacar algumas palavras/expressões, presentes na sua contribuição, e que considero muito 

importantes: 

Espaço aberto às discussões 

Questões de ordem educacional 
Debates 

Interações 

Troca de mensagens 

Em qualquer hora 

Qualquer lugar 

Maior autonomia 

Participação 

Pensemos..... 

 

 
23. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - terça, 17 agosto 2010, 08:05 

 

ALUNO 13, 

Bela reflexão, belas palavras, você deixa uma lição nesse fórum. Obrigada! Olhemos, sim ( e sempre) os 

dois lados da moeda.  

Sobre o texto de Veríssimo, vou ler. Fica o convite para que todos leiam também! 

Um abraço, 

[Tutor(a)] 1 

 

 
24. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 9 - terça, 17 agosto 2010, 08:10 

 

Acredito que os fóruns são espaços de interações entre os alunos, professores e tutores, onde podemos 

trocar experiências, informações e desta forma construir um aprendizado valoroso para cada um de nós. 

É muito importante que cada um de nós participe dos fóruns expondo suas dúvidas, suas compreensões 
para que além de crescermos nos estudos também ajudar os nossos colegas e sermos ajudados por eles.  

 

 
25. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - terça, 17 agosto 2010, 08:14 

 

ALUNO 9 

Acho importante essa questão da ajuda, ajudar o colega! Muito interessante fazer isso no fórum; é o que 
fazemos na sala de aula! 

Abraços 

[Tutor(a)] 1 

 

 
26. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 14 - terça, 17 agosto 2010, 08:56 

 

Concordo com você ALUNO 2. O fórum educacional se trata da interação entre professores e alunos e 

servirá de ponto de esclarecimento de assuntos, dúvidas, e trocas de informações, sendo que os 

professores venham auxiliar a todos nós alunos para que possamos nos aproximarmos com mais 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12335&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12925&course=913
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frequência uns com os outros. 

 

 
27. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

porALUNO 7 - terça, 17 agosto 2010, 09:11 

 

Olá ALUNO 13! 

Você esta de parabéns pela suas considerações. É importante sempre termos em mente que cada um é 

cada um, e há que se respeitar essas diferenças 

Falta humildade nas pessoas para enxergar o outro lado da moeda. 

ALUNO 7, 

Polo Presencial de -------------- 

 

 
28. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 15 - terça, 17 agosto 2010, 12:01 

 

O forúm educacional consiste em uma sala virtual, onde os participantes estão conectados numa 

interação assíncrona e síncrona. É nela que gera situações de diálogo na perspectiva de conseguir 

informações, que leva-o ao conhecimento, onde a comunidade possa crescer uns com os outro, para que 

os objetivos sejam alcançados. Por isso é importante, porque tenho a oportunidade de vivenciar, e 

dialogar junto com a comunidade virtual. E para que isso aconteça, é necessário que todos estejam unidos 

em uma só corrente professores, tutores e aprendentes , diretamente interagindo e dialogando,construindo 

a aprendizagem, de forma colaborativa, respeitanto-o as diferenças de cada um.  

 

 
29. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 16 - terça, 17 agosto 2010, 14:18 

 

Penso que seja um fórum onde se discutem e também haja interação entre tutores, professores, enfim, são 

muito importantes os fóruns assim como também a interação par a que possamos esclarecer nossas 

duvidas.  

 

 
30. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 17 - terça, 17 agosto 2010, 14:51 

 

Na minha concepção, o Fórum educacional é um fórum que nos concede a oportunidade de participar e 

interagir abertamente às discussões propostas dentro de um determinado tema. Deve-se salientar que O 

fórum tem um papel importantíssimo na vida do aluno virtual, pois é através dele e por meio dele que 

tiramos nossas dúvidas e trocamos experiências com os demais colegas de outros pólos, aumentando 
assim o nosso circulo de amizade e companheirismo buscando a cada dia aprender sempre mais. O fórum 

tem como propositura de construir conhecimento gradativamente de forma colaborativa, portanto, Para 

que a aprendizagem seja concreta é preciso que todos interajam com o espírito de humildade e 

responsabilidade para que se construa o universo coletivo dos saberes.  

 

 
31. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 18 - terça, 17 agosto 2010, 15:07 

 

Concordo com os colegas quando falam que o fórum é uma ferramenta muito importante para interação 

entre alunos e professores é através dele que tiramos nossas dúvidas para enteder os conteúdos propostos. 

 

 
32. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 19 - terça, 17 agosto 2010, 15:18 

 

Fórum educacional é um meio de estudo envolvendo alunos, professores e tutores nos mais variados 

assuntos que estarão abertos. Acredito que o fórum é uma ferramenta fundamental para que haja uma 

interação por parte de todos. Para isso acontecer é preciso que todos realmente se comprometa em buscar 

uma aprendizagem concreta e com um aproveitamento que possamos levar para vida toda.  

 

 
33. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 1 - terça, 17 agosto 2010, 15:46 

 

Acho que o fórum educacional serve para interagirmos com os colegas e tutores,criando assim um 

ambiente de discursões sobre os cursos.  

 

 
34. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 20 - terça, 17 agosto 2010, 17:22 

 
A ferramenta fórum educacional é, na verdade, a nossa sala de aula virtual. É no fórum que interagimos, 
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dialogamos, tiramos as nossas dúvidas, agregamos conhecimentos na nossa área, entre outros. Nesse 

sentido, é muito importante (assim como acontece na sala de aula tradicional) que nos comuniquemos.  

A presença participativa de todos é essencial!  

Além disso, a participação é continuamente observada. É importante ressaltar também que tal 

participação é levada em consideração ao final de cada período.  

Assim, é indispensável a participação e a interação de todos, a partir das leituras solicitadas.  

Desejo, desde já, que possamos concluir com êxito o 3º semestre e que tenhamos sucesso em todas as 

disciplinas do curso!  

Um grande abraço.  

 

 
35. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 21 - terça, 17 agosto 2010, 19:41 

 

O fórum educacional é um espaço reservado para trocarmos conhecimentos acadêmicos, tornando assim, 

o aprendizado uma atividade interativa e colaborativa. 

 

Meu propósito neste espaço é alimentar meus conhecimentos adquiridos ao longo deste curso, bem como, 
partilhar com meus colegas cursistas todos os saberes que nos seja proposto. 

 

É de suma importância a participação de todos, promovendo um ambiente agradável.  

 

Baseando-se na interação e colaboração mútua entre todos os participantes desta modalidade de ensino-

aprendizagem. 

 

Para que de fato se efetive uma aprendizagem concreta neste ambiente é fundamental que aja a 

participação dos aprendizes, baseada no interesse e engajamento de todos para uma aprendizagem 

significativa. 

 

 
36. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 22 - terça, 17 agosto 2010, 20:38 

 

Acredito que precisamos de mais descontração e meios mais diretos de nos comunicar. A UFPB poderia 

pedir para os alunos criarem "Msn", por exemplo, exclusivamente para discurssão entre professores 

,tutores e alunos ,como o bate-papo, pouco utilizado, ou então, ser mais utilizada essa ferramenta.Ou 

VIDEO-CONFERÊNCIA, como já sugerir em outros cursos. Mas o fórum, com certeza, é essencial para 
a discurssão e troca de conhecimento entre nós.  

 

 
37. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 23 - terça, 17 agosto 2010, 22:24 

 

 É isso mesmo ALUNO 13, muitas vezes erramos sem a intensão de errar. 

É o erro que nos leva na direção do novo. 

 

 
38. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 13 - terça, 17 agosto 2010, 22:58 

 

Com certeza, meu caro! 

Tal imediatismo, muitas vezes, retira de nós a sensibilidade! 
 

Como sabemos estudar na modalidade EAD é colaborar! 

 

Façamos isto constantemente! 

 

Saudações Acadêmicas! 

 

 
39. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 13 - terça, 17 agosto 2010, 23:00 

 

Verdadeiramente ALUNO 23! 

 

Como já afirmara Pedro Demo, "é errando que se aprende!". Obviamente devemos nos preocupar com o 

que escrevemos, mas respeitando o outro! 

 

Creio que se assim fizermos, seremos profissionais menos técnicos, mais competentes e, acima de tudo 
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qualificados! 

 

Saudações Acadêmicas! 

 

 
40. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 13 - terça, 17 agosto 2010, 23:04 

 

Parabéns ALUNO 17! 

 

Creio que se todos, ao lerem essas sábias colocações torná-las lugar-comum, aprenderemos mais e 

melhor utilizando eficientemente todas as possibilidades disponíveis no ambiente virtual! 

 

Saudações Acadêmicas! 

 

 
41. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - quarta, 18 agosto 2010, 08:24 

 

Olá, ALUNO 13 e ALUNO 17 ! 

Vocês colocam observações importantes!  

Na verdade várias são as possibilidades/ ferramentas/ gêneros digitais que temos, hoje, nos ambientes 

virtuais de aprendizagem.  

Nesse sentido, acredito que as contribuições postadas e compartilhadas aqui estão sendo muito 

importantes.  
É a partir dessa troca de ideias e desse amadurecimento sobre o uso dessas possibilidades que poderemos 

usar tais ferramentas com propriedade, e não somente no que se relaciona ao domínio técnico, mas, 

sobretudo, aos aspectos discursivos. 

Um abraço 

 

 
42. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 24 - quarta, 18 agosto 2010, 09:08 

 

Entendo como fórum educacional um espaço reservado para troca de conhecimentos e idéias entre 

professores e alunos. Meu propósito comunicativo é adquirir cada vez mais conhecimento, esclarecer 

dúvidas minha e dos meus colegas se for o caso. A minha importância no ambiente é que esteja sempre 

participando ativamente das discussões, o necessário para que a aprendizagem seja concreta é que todos 

colaborem com interação e troca de informações. 

 

 
43. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 27 - quarta, 18 agosto 2010, 10:25 

 

Forum educacional é aquele na qual debatemos temas relacionados a educação. A troca de 

conhecimentos só é possível com a interação de todos, por isso acho muito importante que cada aluno 

participe, interajae faça essa troca. 

 

 
44. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 26 - quarta, 18 agosto 2010, 17:56 

 

O fórum educacional é o encontro de professores, tutores e alunos onde os mesmos discutirão assuntos 

relacionados aos temas estudados, ou seja, a educação. 

Seu propósito é a troca de informações, e para que isso aconteça é necessário que todos estejam 

engajados, interagidos, com dedicação e responsabilidade, para que possamos ter uma aprendizagem 

significativa. 

 

 
45. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - quinta, 19 agosto 2010, 06:55 

 

Caros alunos, 

Já que estamos discutindo sobre os fóruns eletrônicos (objetivando melhorar as nossas interações), vou 

deixar aqui um link para aqueles alunos que tenham interesse na temática das interações nos ambientes 

virtuais dos fóruns: 

http://www.julioaraujo.com/chip/generoeforum.pdf 

Um abraço e uma boa leitura! 

[Tutor(a)] 1 

 

 
46. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13293&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12326&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12853&course=913
http://www.julioaraujo.com/chip/generoeforum.pdf
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por ALUNO 27 - quinta, 19 agosto 2010, 09:15 

 

O Fórum Educacional, é um encontro onde nos interagimos com tutores, professores e colegas de 

estudos, tirando nossas dúvidas e trocando experiências uns com os outros.  

O ambiente virtual é o lugar que sempre haja uma interação como se fosse uma sala de aula, é necessário 

que cada um tenha consciência em suas atividades para que haja uma boa aprendizagem.  

 

 
47. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - sexta, 20 agosto 2010, 16:51 

 

Muito bom compartilhar tudo isso. Acho que agora, pessoal, é tentar fazer a transposição de tudo o que 

sabemos para a prática. O que vocês acham?  

Sabemos que o fórum não deve ser um receptor de informações sem sentido/ sabemos da importância das 

interações/ sabemos que o conhecimento, nos fóruns, tem como base de crescimento a colaboração/ 

sabemos de aspectos humanitários que devem estar presentes, como a humildade, solidariedade, 

disponibilidade, entre outros.....e sabemos muuuuuuuuuuito  mais!  

Que tal, agora, exercitar esse aprendizado no fórum de dúvidas? Aguardamos vocês lá! 

Abraços, 

[Tutor(a)] 1 

 

 
48. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 28 - sábado, 21 agosto 2010, 11:05 

 

Prefiro até por respeito aos demais alunos responder somente as questões levantadas pelos tutores e 

professores. Agradeço a compreensão. Atenciosamente, ALUNO 28.  

 

 
49. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 2 - sábado, 21 agosto 2010, 17:20 

  

Olá ALUNO 28, 

Eu respeito a sua opinião, mas é bom você saber que uma das características do fórum é ser interativo. E 

cada aluno pode contribuir com os outros, compartilhando conhecimentos e dúvidas. 

Abraços, 

[Tutor(a)] 2 

 

 
50. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 29 - domingo, 22 agosto 2010, 23:23 

 

A colega ALUNO 1 abordou muito bem essa questão em relação ao fórum educacional, apenas 

complemento que a partir desse encontro de Professores e Tutores serão discutidas questões culturais, 
relação da educação com o meio ambiente, existindo assim, uma discussão sobre temas tranversais.  

O propóstivo comunicativo é que através desse encontro, todos possam de alguma forma colaborar com 

seus conhecimentos e, a partir da interação de todos possamos construir novas idéias. 

O Ambiente Virtual é o local fundamental num curso a distância, pois é nele que iremos depositar todos 

os nossos conhecimentos, além claro, de trabalhar e aprender a interação. Para que haja essa interação é 

preciso que todos participem dos fóruns, façam as atividades e o mais importante, colocar a interação em 

primeiro lugar, pois é através da mesma que iremos colocar em prática nossos opiniões e tirar todas as 

dúvidas que surgirem. 

 

 
51. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 30 - domingo, 22 agosto 2010, 23:25 

 

O fórum é uma forma de nos sentirmos em sala de aula conversando e debatendo o assunto, interagindo 

em conjunto, assim não nos sentimos tão solitários de ante da maquina.  

 

 
52. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 3 - segunda, 23 agosto 2010, 00:32 

 

Olá, pessoal, parabéns pelas interações. Realmente a discussão está sendo muito proveitosa, mas destaco 

o que o ALUNO 30efantizou:  

 

"O fórum é uma forma de nos sentirmos em sala de aula conversando e debatendo o assunto, interagindo 

em conjunto, assim não nos sentimos tão solitários de ante da maquina." 

 

A internet tanto pode nos aproximar, como também nos isolar, e o fórum é isso uma forma de não estar 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=14889&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12966&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12845&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12370&course=913
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só, de ter como partilhar, conversar, trocar informações, dúvidas, angústias etc. Assim, para nós humanos 

a linguagem é essencial para o estabelecimento das relações sociais, e por isso, podem usar essa 

ferramenta, já que ela é o único meio que temos de nos matermos próximos. 

 

Forte abraço, 

 

[Tutor(a)] 3 

 

 
53. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 31 - segunda, 23 agosto 2010, 10:56 

 

O forum educacional tem como objetivo nos tornar próximos, trocar experiências,é uma corretente de 

interação que podemos compartilhar acertos, erros e quando erramos temos alguém para nos mostrar o 

caminho certo,é aqui onde podemos interagir e crescermos com pensamentos, valores iguaiseidéias iguais 

ou diferentes.  

 

 
54. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 32 - segunda, 23 agosto 2010, 22:12 

 

Olá [Tutor(a)] 1! A troca de conhecimento entre os alunos, por exemplo: dicas de sites educacionais, de 

estudos, livros, artigos e etc., que venham de fato contribuir com a aprendizagem de todos de forma clara, 

objetiva e interessante; e porque não dizer descontraída.  

 

 
55. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 2 - segunda, 23 agosto 2010, 22:33 

  

Olá ALUNO 32 e ALUNO 31, 

Parabéns pela participação, continuem movimentando o nosso fórum. 

abraços, 

[Tutor(a)] 2 

 

 
56. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 1 - terça, 24 agosto 2010, 06:28 

 

Olá, ALUNO 32!  

Legal sua contribuição! E em relação a dicas, eu gostaria de reforçar uma sugestão de leitura sobre a 

interação e mediação pedagógica no e-fórum educacional. É o artigo dos professores Carla Poennia G. 
Soares e Júlio César Araújo (ambos da UFC) intitulado, "O gênero fórum educacional e a produção de 

texto acadêmico". Nele vocês podem ler e aprender mais sobre as diversas possibilidades que temos 

nesse espaço interativo! Ah! O artigo está em PDF,disponível na internet! Boa leitura! 

Abraços, 

[Tutor(a)] 1 (Morfologia) 

 

 
57. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 33 - terça, 24 agosto 2010, 21:35 

 

Os foruns educacionais são importantes porque promovem a interação de todos, a troca de experiências e 

ainda acrescenta ao conhecimento através dos relatos que compartilhamos. O mais importante de tudo 

que acontece em um forum educacional é o diálogo entre as pessoas. 

 

 
58. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 34 - quinta, 26 agosto 2010, 16:08 

 

  Boa tarde. 

   Mais uma vez me faço presente aqui neste fórum para responder a estas perguntas. e digo que um 

fórum edcacional é aquele que há ensinamento e aprendizado, nos comunicamos para que a nossa 

interação venha ser proveitosa e também não haja o silêncio virtual. A minha participação in dividual 

serve para o9 meu crescimento estudantil e com certeza o de cada um que faz parte deste grupo. é preciso 

que cada um dos participantes a começar mpor mim faça o que pedido na plataforma, participando com 

as tarefas, discussões nos fóruns, interagindo com professores e colegas. Assim teremos muito mais 

aproveitamento neste curso.  

 

 
59. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 2 - quinta, 26 agosto 2010, 20:39 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=12756&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=3032&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=9843&course=913
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Olá ALUNO 33 e ALUNO 34, 

Muito bem, continuem fazendo contribuições aos nossos fóruns. É nisso mesmo, o fórum é para que 

vocês tirem as dúvidas e acrescentem conhecimentos.  

Abraços,  

[Tutor(a)] 2 

 

 
60. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 35 - sexta, 27 agosto 2010, 10:22 

 

Nesse nosso ambiente virtual, é necessário que haja socialização entre todos os participantes junto com 

professores e tutores.  

 

 
61. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 2 - sexta, 27 agosto 2010, 14:06 

  

Olá ALUNO 35, 

Muito adequada a sua colocação! Continue contribuindo! 

Abraços,  

[Tutor(a)] 2 

 

 
62. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 36 - sexta, 27 agosto 2010, 15:30 

 

Cara tutora, na minha visão de estudande o fórum da aprendizagem é um espaço que tem a função de 

suporte para os alunos, tutores e professores. Nesse espaço espero receber informações e dar informações 

sobre o que está sendo discutido. A participação nesse espaço deverá ser de muita responsabilidade pois é 

algo muito valioso que está se discutindo, o conhecimento. É necessário que todos dediquem-se ao 

máximo para dar o melhor de si. Um abraçoo! 

 

 
63. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 37 - sábado, 28 agosto 2010, 09:09 

 

O Fórum Educacional é o espaço onde damos nossa opinião sobre determinado tema, tiramos dúvidas e 

interagimos com nossos colegas.É a nossa sala de aula, quando perdemos um fórum digamos que 

perdemos a explanação do conteúdo, pois, quando interagimos, aprendemos com a opinião e dúvidas dos 

nossos colegas. 

 

 
64. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 2 - sábado, 28 agosto 2010, 13:05 

  

Olá ALUNO 37 e ALUNO 36, 

É isso mesmo,o fórum corresponde a sala de aula de vocês, por isso é preciso muito organização e boa 

administração do tempo para que a aprendizagem ocorra de forma satisfatória. 

Abraços, 

[Tutor(a)] 2 

 

 
65. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 33 - sábado, 28 agosto 2010, 15:58 

 

Com certeza ALUNO 37 e além de ser nossa sala de aula virtual, é importante que seja um ambiente de 
muita interação e é fundamental que seja um lugar onde haja o respeito mútuo, e onde sentimos a vontade 

para expor nossas opiniões. 

 

 
66. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 38 - sábado, 28 agosto 2010, 17:34 

 
O Fórum Educacional é aquele fórum que tem como característica a educação, dar espaço cada nós 
alunos dar nossas opiniões, sobre assuntos e temas abordados. 

 

 
67. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 1 - sábado, 28 agosto 2010, 20:24 

 

Olá [Tutor(a)] 1 no meu ponto de vista um fórum educacional talvez seja uma troca de idéias, entre 

professores, tutores e alunos referente ao assunto que esteja inserida na disciplina ou seja que esteja 
selecionando.Pois o meu propósito é que eu tenho tempo suficiente para estudar e também ter com você 

para que eu possa tirar as minhas dúvidas se caso for necessário em contatos com que estão relacionada a 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=3427&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=10011&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13037&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=13036&course=913
http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=9914&course=913
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disciplina, e com certeza passar de ano ou seja passar período. Porém é muito importante a troca de idéias 

entre professores, tutores e alunos pois ao vê-lo os comentário reaparece novas idéias com relação aos 

assunto que estamos estudando, pois é ótimo.  

Abraço  

 ALUNO 1 

 

 
68. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 1- sábado, 28 agosto 2010, 20:48 

 

Olá [Tutor(a)] 2 você também faz parte do nosso polo seja bem vinda, eu sou ALUNO 1 do polo do 

Itaporanga, pois gostei e achei bem interessante quando você questionou se o fórum era uma sala de aula, 

acredito que seja um espaço para discussão e tirar dúvida entre professores tutores e alunos dos assuntos 

que estão inserido na disciplina, estou certo ou errado der a sua opinião com relação ao meu comentário 

pois fico grata ok. beijo  

ALUNO 1 

 

 
69. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO 1 - sábado, 28 agosto 2010, 20:57 

 

ALUNO 1 

Olá ALUNO 35 realmente sempre é bom haver uma interação entre colegas professores tutores  pois há 

uma construção de conhecimento nós adquirimos mais e aprendemos mais rápido.  

Abraço  
 ALUNO 1 

 

 
70. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por ALUNO1 - sábado, 28 agosto 2010, 21:04 

 

Boa noite [Tutor(a)] 1 gosto muito de ler seus comentários. Pois você é uma tutora que sempre está 

comentando ou seja fazendo os comentários dos seu alunas(os), peço desculpa desde já que outros não 
fiquem com raiva ok.  

Abraço  

ALUNO 1 

 

 
71. Re: Fórum Educacional: O que é/ Qual o seu propósito e importância 

por [Tutor(a)] 2 - domingo, 29 agosto 2010, 19:31 

  

Olá ALUNO 1, 

É isso mesmo, o fórum é o espaço para dúvidas, contribuições e interações entre todos os participantes e 

também o lugar onde observa-se a participação dos alunos. 

Abraços, 

[Tutor(a)] 2 

 

 
 

http://www.ead.ufpb.br/user/view.php?id=9914&course=913
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