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Resumo 

Este artigo tem por objetivo discutir o papel 
do fórum no contexto da Educação a Distância 
(EaD), bem como analisar o fórum que ambien-
tou as narrativas de vida dos alunos de Letras da 
Universidade Paulista/UNIP Interativa e de seus 
professores pesquisadores, ao longo do desenvol-
vimento do projeto “Encontros Interculturais em 
EaD: Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis”. O 
artigo aponta o fórum de discussão como recurso 
potencializador de interatividade na EaD (TORI, 
2010) e, portanto, como ferramenta eficaz para a 
construção de sentido e compartilhamento de sa-
beres (VYGOTSKY, 2000; BRAGA, 2013; OKA-
DA, 2006), mas alerta para o necessário com-
prometimento dos professores pesquisadores, 
mediadores das discussões, no que diz respeito à 
conscientização e ao estímulo dos alunos sobre 
as inúmeras possibilidades de interação, reflexão 
crítica e construção do saber que o fórum possi-
bilita e favorece na EaD (CUNHA, 2015). O ar-
tigo demonstra e discute algumas postagens de 
alunos e as mediações realizadas à luz do concei-
to de interatividade apresentado por Tori (2010).
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Abstract

This article aims at discussing the role of the 
forum in the context of distance education as 
well as analysing the forum in which the life nar-
ratives of both the language students from the 
Universidade Paulista/UNIP Interativa and their 
teachers/researchers were posted throughout the 
development of the project “Cross-Cultural En-
counters in Distance Education: Life Narratives 
from the Different Brasis”. The article points at 
the forum as a potential resource of interactivity 
in distance education (TORI, 2010) and, there-
fore, as an efficient tool for meaning making and 
knowledge sharing (VYGOTSKY, 2000; BRAGA, 
2013; OKADA, 2006). However, it alerts to the 
necessary commitment of the teachers/resear-
chers, who are the mediators of the discussions, 
concerning students’ awareness and stimulus in 
relation to the many possibilities of interaction, 
critical reflection and knowledge construction 
which the forum in distance education enables 
and favours (CUNHA, 2015). The article shows 
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and discusses some posts of students and the me-
diations performed based on the concept of inte-
ractivity (TORI, 2010).

Keywords: EaD. Project. Forum. Interactivity. 
Narratives. 

Introdução

O interesse em desenvolver este artigo surgiu 
no decorrer da participação no projeto de pes-
quisa “Encontros Interculturais na EaD: Narra-
tivas de Vida dos Diferentes Brasis”, idealizado 
e liderado pela professora doutora Cielo Grisel-
da Festino, coordenadora do curso de Letras da 
Universidade Paulista/UNIP Interativa. O pro-
jeto foi concebido para ter como participantes 
alunos do curso de Letras da UNIP Interativa 
que voluntariamente se engajaram na pesquisa e 
professores pesquisadores que compõem o cor-
po docente do curso de Letras da UNIP Inte-
rativa. Os alunos que aceitaram o convite para 
participar do projeto e efetivamente contribuí-
ram para o seu desenvolvimento estão espalha-
dos em polos de ensino de 14 estados do Brasil, 
além do polo no Japão. A maioria desses alunos 
já possui uma formação profissional, mas rela-
ta que busca no curso de Letras uma segunda 
formação que agregue em repertório cultural e 
proporcione a possibilidade de trabalhar com 
educação e contribuir para a construção de um 
país menos desigual. Entre os alunos participan-
tes do projeto, há pedagogos, psicólogos, histo-
riadores, escritores, jornalistas, advogados, en-
fermeiros, biólogos, e outros. Com esses dados, 
ficam explícitos o interesse e o foco do projeto 
na diversidade e na multiculturalidade. 

Uma vez que se trata de um projeto que pres-
supõe a interação de participantes de um curso 
a distância, por via digital, é relevante mencio-
nar que Tori (2010, p. 25; 57-60) alerta para uma 
necessária ressignificação da palavra distância 
quando aplicada à EaD. De fato, a palavra sur-
giu para diferenciar essa modalidade de educação 
daquela que promove o encontro presencial entre 
os seus sujeitos. Entretanto, é preciso estar cien-
te de que não se trata de uma distância geradora 
de isolamento, pois, se assim fosse, o processo 
de ensino-aprendizagem estaria sobremaneira 
comprometido. Um ambiente virtual de apren-
dizagem (AVA) deve contar com um eficiente 
arcabouço de recursos operacionais e humanos 
que permita a seus usuários, no caso, os alunos, 
transitar por ele sem correr o risco de se sentirem 
isolados, apesar da distância geográfica, tempo-
ral e transacional.4 Esses recursos atuam como 
mecanismos de comunicação entre alunos e seus 
mediadores e são elementos que garantem a in-
teração e a cooperação social, o que nos remete 
às raízes da perspectiva sociointeracionista da 
aprendizagem (VYGOTSKY, 2000) e que, segun-
do Filatro (2011, p. 98), é uma das teorias peda-
gógicas fundamentais em EaD. 

Boyd e Ellison (2007, p. 11 apud KNOBEL; 
LANKSHEAR, 2008, p. 250) apontam que é 
significativo o aumento de pesquisas relacio-
nadas com temas como raça, etnicidade, gê-
nero, sexualidade e religião, desenvolvidas por 
meio dos letramentos digitais. As diversas fer-
ramentas síncronas e assíncronas presentes em 
uma plataforma de EaD podem possibilitar e 
estimular constantes interações, diálogos e ne-
gociações entre os membros participantes, tor-

4 O conceito das distâncias geográfica, temporal e transacional foi abordado no artigo de P. S. T. Rigolon “Narrativas de Vida dos Dife-
rentes Brasis: um Panorama do Projeto de Pesquisa” (nesta revista). Para essa discussão, Rigolon utilizou como referência: TORI, R. A 
presença das tecnologias interativas na educação. Revista de Computação e Tecnologia, v. 2, n. 1, p. 1-16, 2010. Nesse artigo, Tori explica 
que a distância geográfica refere-se à separação física entre professores e alunos; a distância temporal refere-se às atividades assíncronas 
existentes na EaD, ou seja, àquelas das quais professores e alunos participam em horários e dias diferentes; e a distância transacional, 
com base no conceito de Michael G. Moore (Teoria da distância transacional. In: KEEGAN, D. Theoretical principles of distance edu-
cation. London: Routledge, 1993. p. 22-38), diz respeito ao grau de envolvimento do aluno em relação ao seu curso de forma que ele 
não seja apenas um consumidor de conteúdo, mas realize análises e reflexões a partir do conteúdo que lhe é apresentado e estabeleça 
as relações necessárias para a aprendizagem significativa. Importa ressaltar que esses conceitos são complexos e que essas explicações 
visam apenas a um esclarecimento geral. 
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nando o ambiente virtual um locus de prática 
social (KNOBEL; LANKSHEAR, 2008, p. 258). 
O projeto “Narrativas de Vida dos Diferentes 
Brasis” pretende justamente isto: ouvir as nar-
rativas que (re)compõem as vidas de seus parti-
cipantes, aguçando a habilidade que as pessoas 
normalmente têm de se reconhecer na diversi-
dade, por meio da expansão de seu repertório 
cultural, bem como fortalecer o respeito mútuo, 
aprimorar o senso crítico e dinamizar o exercí-
cio da cidadania. Para o projeto, as narrativas 
são consideradas a partir do arcabouço teórico 
de Smith e Watson (2010), que as definem como 
ferramentas para a identificação de valores com-
partilhados e para a negociação das diferenças.

O projeto visa, portanto, a possibilitar a seus 
participantes – alunos e professores de Letras 
EaD – que (re)conheçam a diversidade sociocul-
tural das mais diferentes comunidades brasileiras 
e construam uma visão crítica sobre essa mul-
ticulturalidade para agir como cidadãos cons-
cientes da importância da inclusão social, o que 
é fundamental a qualquer pessoa e indispensável 
a professores em exercício e em formação. Por 
se tratar de um projeto norteado por interações 
conduzidas exclusivamente a distância, a ferra-
menta escolhida para lhe dar suporte foi o fórum.

Com essas considerações como ponto de parti-
da, o presente artigo dedica um olhar mais atencio-
so para o fórum de discussão, ambiente no qual o 
projeto se desenvolveu, recebendo as narrativas de 
vida dos alunos e dos professores pesquisadores. 

O fórum de discussão como ambiente po-
tencializador da interatividade

Ambiente escolhido para receber as narrativas 
que deram corpo ao projeto, o fórum de discus-
são é uma ferramenta, na EaD, de comunicação 
assíncrona. Isso significa, portanto, que seus par-
ticipantes podem fazer a postagem de seus tex-
tos, discutindo os temas propostos, a qualquer 
momento que lhes for conveniente. Da mesma 
forma, podem ler, debater e discutir as postagens 

dos demais participantes a qualquer momento. 
Não é necessária uma sincronia na participação. 
Todas as postagens ficam disponíveis a todos, 
durante o período de duração de determinada 
discussão. Essa modalidade de comunicação pro-
picia o debate de temas e permite que sentidos 
sejam construídos individualmente, mas sejam 
compartilhados e reconstruídos por todos os de-
mais participantes. No fórum, há tanto o aspecto 
da singularidade quanto o da coletividade. 

Okada (2006, p. 287) afirma que em um fórum 
de discussão cada indivíduo, na sua diferença, 
pode expressar e produzir saberes, desenvolver 
competências comunicativas e contribuir para o 
conhecimento coletivo. O autor prossegue decla-
rando que 

[...] o fórum é um espaço para debates 
onde ocorre o entrelaçamento de muitas 
vozes que constroem e desconstroem, que 
questionam, que respondem e buscam novas 
alternativas (OKADA, 2006, p. 293).

Braga (2013, p. 82-83) corrobora esse ponto 
de vista:

Nos fóruns virtuais [...] todos os alunos 
potencialmente podem participar do deba-
te, colocando a sua posição. Como não há 
pressão comunicativa, o aluno pode amadu-
recer e elaborar melhor as suas ideias antes 
de publicá-las para a leitura coletiva. Essa 
vantagem, aliada à proteção oferecida pelo 
escudo da tela, que torna a censura social 
menos ameaçadora, faz com que alunos mais 
tímidos se arrisquem mais nas discussões em 
grande grupo (BRAGA, 2013, p. 82-83). 

Uma vez que o desenvolvimento do projeto 
dá-se por meio das narrativas de vida, escrever 
sem pressão, não se sentir censurado e poder ela-
borar as ideias são fatores bastante positivos para 
a construção de sentidos e para a tessitura de ex-
periências a que se propõe o projeto. O fórum de 
discussão é, de fato, um espaço privilegiado para 
a interação; é um ambiente com potencial para 
possibilitar intensas discussões e reflexões, que 
podem levar seus participantes à construção de 



Scitis, Ano II - Vol. 4 (Edição Especial), Jan. - Jun. 2016 43

um conhecimento conjunto e explícito que estará 
disponível a todos.

No entanto, para que tudo isso seja viabiliza-
do, é necessário que os mediadores do fórum de 
discussão – neste nosso contexto, os professores 
pesquisadores – estejam conscientes do comple-
xo conceito de interatividade, especialmente no 
que tange à educação. Tori (2010) cita Svanaes5 e 
explica a analogia que esse autor fez entre intera-
tividade e radiatividade:

Sabemos que, quanto maior for a radiati-
vidade de um determinado material, maior 
será o seu potencial de radiação. Mas não é 
preciso que recebamos toda essa energia ra-
diativa, que pode levar milhões de anos para 
se transformar totalmente em radiação, para 
conseguirmos avaliar seu grau de radiativi-
dade. Basta uma breve exposição ao material 
para que um contador Geiger nos informe 
o nível de radiação a que nos exporíamos 
se nos aproximássemos daquele elemento. 
Uma aula não precisa ter interação o tempo 
todo para ser interativa. Algumas amostras 
podem ser suficientes para que os alunos sin-
tam o potencial de interatividade e mudem 
sua postura de passiva para interativa (TORI, 
2010, p. 85-86). 

Com essa citação, à luz da analogia radiativi-
dade-interatividade, o que se pretende evidenciar 
é que de nada adiantará o fórum de discussão ser 
um ambiente que possibilita, facilita e em tese 
potencializa a interatividade entre seus partici-
pantes, dadas as suas características citadas, se os 
mediadores não forem agentes que levem os alu-
nos a sentir esse potencial de interatividade. 

Da mesma forma, é de responsabilidade dos 
mediadores contribuir para que os alunos, na 
EaD, superem a sensação das distâncias geográ-
fica, temporal e transacional e façam uso dos 
recursos e ferramentas digitais, de forma a se 
sentirem presentes e acompanhados no curso, 

tanto por seus professores quanto pelos tutores 
e colegas. O desenvolvimento de qualquer ativi-
dade/pesquisa/discussão na EaD tende a ocorrer 
de maneira bem-sucedida quando os mediadores 
dessas tarefas assumem a liderança, não no sen-
tido autoritário que a palavra pode sugerir, mas 
levando os alunos a aproveitar cada recurso e fer-
ramenta do modo mais eficaz possível em ensi-
no-aprendizagem.

Ao considerar o objetivo do projeto e as cara-
terísticas de um fórum de discussão na EaD, fica 
claro que o fórum é a melhor ferramenta, entre 
as disponíveis no AVA, para o desenvolvimento 
do projeto “Narrativas de Vida dos Diferentes 
Brasis” – contanto que os professores mediado-
res façam uso de suas experiências na educação 
a distância para tornar tangível o potencial de 
interatividade da ferramenta, evidenciando aos 
alunos o quanto as interações podem produzir 
novos sentidos e, a partir deles, possibilidades 
de novos caminhos. De nada ou muito pouco 
adianta o professor pesquisador simplesmente 
acompanhar as postagens ou comentá-las de 
forma breve, inconsistente e generalizada. Se o 
mediador assumir uma postura passiva dian-
te dos textos postados, assim também o fará o 
aluno. Vale ressaltar que temos como referen-
cial teórico a perspectiva de interação social de 
Vygotsky (2000), para quem o processo de ensi-
no-aprendizagem ocorre a partir das atividades 
mediadas. Uma abordagem passiva não colabo-
ra para promover interação social.

Laurel (1991 apud TORI, 2010) aponta que, 
na educação presencial ou naquela a distância, o 
aluno tem o sentimento de estar ou não partici-
pando da atividade, o que a autora chama de me-
dida rudimentar e direta da interatividade: 

5 SVANAES, D. Understanding interactivity: steps to a phenomenology of human-computer interaction. Tese (ph.D). Trondheim: 
NTNU, 2000. Disponível em: <http://dag.idi.ntnu.no/interactivity.pdf>. Acesso em: 1º mar. 2017. 
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A experiência da interatividade é um 
fenômeno que funciona como um gatilho. 
É preciso ultrapassar certo ponto para en-
tão sentir a interatividade em sua plenitude. 
Deriva-se daí a necessidade de envolver o 
usuário, assim como bons autores, atores e 
diretores conseguem envolver as pessoas em 
suas narrativas (LAUREL, 1991 apud TORI, 
2010, p. 91).

Percebemos, portanto, que o fórum pode se 
tornar um ambiente virtual de mero depósito 
de textos, remetendo à ideia conteudista de edu-
cação, na qual há vasto material, porém nenhu-
ma (re)ação reflexiva, crítica ou criativa. O que 
queremos dizer com isso é: sem a experiência da 
interatividade, as narrativas de vida são postadas 
no fórum uma a uma, e esses textos, bem como 
seus autores, não dialogam. Sem diálogo, não há 
análise, nem pesquisa, nem construção de sen-
tidos; tampouco transformação. Se fecharmos 
o foco no projeto “Encontros Interculturais na 
EaD: Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis”, 
que é o objeto de estudo deste artigo, e pensar-
mos em um fórum que não potencializa a inte-
ratividade, teremos um total desencontro do de-
senvolvimento das atividades do projeto com os 
objetivos deste, que são: 

• contribuir com a missão da escola, que é a de 
fornecer aos alunos de Licenciatura em Le-
tras, futuros docentes, uma visão crítica de 
seus direitos como cidadãos e da necessidade 
de respeitar as diferenças; 

• construir uma memória coletiva, por meio 
de narrativas de vida, que discuta a diversi-
dade cultural do Brasil, em particular, a rela-
cionada a temas como classe, gênero e dife-
renças étnico-raciais. 

Dessa forma, é interessante observar que, 
mesmo fazendo uso das tecnologias e novas mí-
dias de comunicação, é na relação humana que 
se encontram as possibilidades de transforma-
ção, de construção e de contribuição para uma 
sociedade melhor.

Lobato (2015), ao analisar as mediações dos 
professores em fóruns vituais, considerou impor-
tantes para o desenvolvimento das atividades as 
variáveis que estão mais diretamente sob o con-
trole do docente, ou seja, a habilidade de iniciar, 
promover e manter as relações interpessoais. 
Segundo a autora, isso tem o “[...] propósito de 
tornar as interações do grupo interessantes, en-
volventes e intrinsecamente compensadoras” 
(LOBATO, 2015, p. 152). A autora enfatiza que 
o papel do professor, nos fóruns virtuais, consis-
te em estabelecer um ambiente social amigável, 
promover as relações humanas e valorizar a con-
tribuição dos alunos, incentivando o trabalho em 
conjunto (LOBATO, 2015, p. 153).

Uma vez que tanto foi citado sobre a responsa-
bilidade dos mediadores de fórum pela condução 
das atividades e, especificamente no nosso con-
texto, pela busca de atingir os objetivos do proje-
to, serão apresentadas a seguir algumas ações que 
os mediadores de fóruns podem executar na ten-
tativa de obter sucesso nas interações. Os itens a 
seguir são inspirados em Moore e Kearsley (2008, 
p. 163-164): 

• tratar os alunos direta e pessoalmente;

• responder às postagens dos alunos com um 
tom amigável e positivo;

• fazer perguntas sobre as postagens;

• incentivar os alunos a formular perguntas 
sobre as postagens dos colegas;

• cuidar para que os temas propostos sejam, de 
fato, discutidos, trazendo os alunos ao foco 
do tema proposto sempre que necessário;

• explicitar a relação entre as mensagens 
postadas;

• postar mensagens com resumos dos aspec-
tos já discutidos;
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• cuidar para que a discussão não fique frag-
mentada;

• redirecionar a discussão, se necessário, man-
tendo-a dentro de seus limites;

• dar respostas individuais e respostas ao grupo.

Não é tarefa fácil conduzir um fórum de for-
ma que se obtenha desse recurso o melhor que 
ele pode oferecer. No entanto, Cunha (2015) lem-
bra-nos que o fórum é um ambiente que oferece 
a seus integrantes 

[...] oportunidades de participar ativa-
mente e de proceder a reflexões mais profun-
das, motivadas pelo clima colaborativo que 
nele se observa (CUNHA, 2015, p. 56). 

Como qualquer outra ação educativa, assim 
como qualquer outra atividade de pesquisa, a 
participação requer trabalho rigoroso, dedicação 
e olhar atento.

No próximo item, serão apresentadas e discu-
tidas algumas postagens de alunos e professores 
pesquisadores, na intenção de elucidar as ques-
tões discutidas até este ponto.

O fórum de discussão como ferramenta 
para liberdade narrativa e construção de 
memória coletiva

O projeto “Encontros Interculturais na EaD: 
Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis” foi de-
senvolvido por meio das postagens dos alunos de 
Letras no fórum de discussão do AVA da UNIP 
Interativa. Diversas atividades foram propostas, e 
para cada uma delas um fórum foi aberto. Agora 
que as características e as perspectivas teóricas do 
fórum como ferramenta de ensino-aprendizagem 
na EaD já foram discutidas, vamos apresentar al-

gumas postagens e tecer alguns comentários à luz 
das discussões e teorias expostas.

As postagens a seguir referem-se à segunda 
atividade do projeto, intitulada “Histórias Cruza-
das”,6 e a primeira delas consta do artigo de Rigo-
lon, que antecede este. Foi replicada aqui porque 
a ela se sucedem as postagens de resposta dos 
professores pesquisadores que mediaram essa 
atividade e que serão analisadas.

Postagem da aluna S.: 

Caros colegas deste grupo, antes queria 
me desculpar por participar com um cer-
to atraso, pois estava nos Estados Unidos, 
mas achei esta discussão muito interessan-
te. Tenho alguns dados bem interessantes 
para compartilhar com vocês, pois residi 6 
anos na África do Sul e 18 anos nos Estados 
Unidos. E agora moro em São Carlos SP. Li 
o trecho de “A Resposta” e concordo com a 
colega Martha. Acredito por viver um bom 
tempo nos Estados Unidos que esta quase se-
gregação já é coisa ultrapassada, tendo como 
exemplo, o Presidente Obama ser eleito por 
dois turnos na maioria do país. Sendo que 
algumas cidades menores, apesar das pes-
soas serem democráticas, só não voltaram 
nele por ele ser negro. Quanto ao apartheid 
da África do Sul foi muito forte por um bom 
tempo, estava morando lá, na mudança do 
sistema por volta dos anos 90. Pude obser-
var o antes e o depois. Me recordo que os ba-
nheiros públicos de Durban eram separados 
entre brancos, mulatos e negros. Também os 
bairros da cidade tinham esta divisão. Era 
muito perigoso se por engano entrávamos 
num bairro de negro ou mulatos, corríamos 
risco de morte. Mas muitas vezes presenciei 
uma van cheia de negros chegarem numa 
praia pública, onde tinha um casal com um 
bebê de brancos, eles se sentirem a maioria, 
e o provocarem. Também conheci várias tri-
bos, e até assisti algumas cerimônias e apre-
sentações deles. Até entre as tribos eles eram 
diferentes. Os zulus, os quais se concentra-

6 Em seu artigo “Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis: Um Panorama do Projeto de Pesquisa”, Rigolon nos explicou essa segunda 
atividade do projeto desta forma: “A segunda atividade, ‘Histórias Cruzadas’, desenvolvida em 04 de novembro de 2014, baseou-se no 
filme inspirado no romance The Help (A Resposta), de Kathryn Stockett. Os estudantes tinham de assistir ao filme e ler alguns trechos 
do romance. O objetivo era levar os alunos a pensar na problemática apresentada na história (preconceito racial) e discutir no fórum. As 
discussões foram muito proveitosas, pois os participantes começaram a relacionar suas experiências à história do filme”.
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vam na região de Durban, por exemplo, eram 
bem sossegados, fisicamente mais gordinhos 
e amigos, enquanto os xhosa eram altos, ma-
gros e frios, também eram aqueles que por 
qualquer discussão queimavam pessoas no 
meio de um pneu. Estes se concentravam na 
região de Johanesburgo. A cultura destas tri-
bos eram bem primitivas, notei isto quando 
as piscinas públicas, com o fim do apartheid 
foram abertas a todos sem preocupação com 
a cor. Eles a usufruíram destas piscinas como 
se fossem o banheiro. Achavam muito boni-
to quando escutava os diferentes dialetos dos 
zulus se comunicando em voz alta, andando 
pelo meio da rua numa conversa descontra-
ída entre eles, e o clic diferente som fonético 
que saía algumas vezes. Assim, não podemos 
nos esquecer que no Brasil também tivemos 
uma escravidão. Até mesmo em São Carlos 
visitando uma fazenda histórica, Santa Ma-
ria, observei cubículos isolados da casa sem 
banheiro, onde os escravos ficavam. E até al-
guns menores que eram onde ficavam acor-
rentados quando estavam de castigo. Portan-
to um pouco de segregação foi presenciada 
no Brasil também. Mas, acredito que hoje 
pelo processo de globalização, isto foi fican-
do para trás. No Brasil e em outros países 
criaram-se leis contra a discriminação, o que 
foi muito bom. Uma publicação interessante 
e que nos dá uma visão clara deste processo 
de segregação ocorrido nos Estados Unidos. 
Ela e Roots: The Saga of an American Family, 
e um livro de ficção, em forma de novela, es-
crito em 1976, por Alex Haley. Sendo um dos 
mais famosos nos Estados Unidos, adaptado 
em uma série de televisão em 1977, e consi-
derado, o Best Seller pela Revista The New 
York Times. Bem não tive a oportunidade de 
assistir o filme The Help, mas pretendo fazer-
-lo. Espero que tenha contribuído com esta 
discussão (S.). 

Postagem da professora Palma Rigolon, em 
resposta a S.:

Olá! Muito bom saber que vocês estão gos-
tando do texto e participando das discussões!

Diante das discussões e do texto, vocês 
conseguem se lembrar de algo relacionado 
aos comentários e/ou ao conteúdo do texto 
que tenha acontecido em sua comunidade? 

Postagem da professora Simone Camacho 
Gonzalez, em resposta a S.:

E como contribuiu, S.!!

Seu texto é muito bom no sentido de nos 
fazer pensar que, historicamente falando, há 
muito pouco tempo havia práticas sociais al-
tamente discriminatórias e nenhuma lei para 
coibi-las.

O interessante de seu relato é que englo-
ba três continentes; e o mesmo problema.

Hoje, de fato, as coisas mudaram muito 
e concordo com você que o processo de glo-
balização (e aí acrescento: sustentado pelos 
avanços de tecnologia digital) contribuíram 
com o processo de conscientização do papel 
do cidadão. Não há dúvidas.

Mas aí penso também: Quando vou ao RJ 
(a família do meu marido é de lá e os visita-
mos com certa frequência), a frequência nas 
praias é bastante segregada.

O acesso à Praia de Ipanema, por exem-
plo, é evidentemente permitido a todos os ci-
dadãos, mas há um preconceito velado que, 
apesar de não estar explícito, fica claro nas 
entrelinhas dos discursos e no tratamento 
entre as pessoas.

Já na Praia de Copacabana (que fica ao 
lado da Praia de Ipanema) é onde se concen-
tra a população de baixa renda.

Uma separação clara, visível, criada pelos 
próprios cidadãos que, claro, só fazem seguir 
atitudes discriminatórias enraizadas na his-
tória da humanidade.

O que vocês acham disso?

Viajei??

A professora Palma fez uma pergunta 
muito interessante: Na sua comunidade, 
há discriminação?

Aguardamos respostas!!
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Pode-se notar que S. começa dizendo que 
está entrando no fórum com atraso. Mesmo as-
sim, a aluna discorre sobre sua experiência com 
fluidez e naturalidade. Isso, entre outros fatores, 
pode estar relacionado ao fato de a aluna ter per-
cebido o ambiente amigável do fórum e o tom 
positivo dos comentários, ou seja, o caráter con-
vidativo do ambiente. Logo a seguir, S. diz que 
concorda com a colega Martha. Isso porque, ao 
longo dos fóruns, os professores pesquisadores 
sempre procuraram dar ênfase ao aspecto cola-
borativo da construção das narrativas, pedindo 
que os alunos lessem as narrativas dos colegas 
e as comentassem. Para lidar com a questão da 
possível timidez e do provável medo de expo-
sição, os professores postaram, logo no início 
de todas as atividades, suas próprias narrativas. 
Isso serviu para a quebra do distanciamento e 
para mostrar aos alunos o foco do tema propos-
to.7 A aluna prossegue narrando sua experiência 
em três países diferentes, sem se distanciar do 
tema da atividade. 

A postagem da professora Palma dirige-se a 
todos os alunos e busca situar as narrativas ainda 
mais estritamente no território nacional, foco de 
interesse do projeto. A professora faz uma per-
gunta aos alunos. As perguntas são muito bem-
-vindas no fórum, pois aproximam os interlocu-
tores, estimulam a escrita de novos textos e abrem 
espaço para os diálogos. 

A postagem da professora Simone dirige-se, 
em um primeiro momento, especificamente a S. 
Respostas individuais também são muito impor-
tantes no fórum, pois valorizam a participação do 
aluno como indivíduo, fazendo-o perceber que o 
professor o reconhece por meio de seus textos e o 
vê como um ser único. A professora faz comentá-
rios específicos ao texto de S. e depois, em um se-
gundo momento, como se estivesse conversando 
com a aluna, conta um pouco sobre sua própria 
experiência, com base no que leu no texto da alu-

na. A postagem da professora termina com per-
guntas direcionadas a S. e ao grupo, reforçando a 
todos o caráter interativo do fórum.

Vamos agora a outra postagem. Desta vez, 
trata-se da quinta atividade do grupo, denomi-
nada “O Que Há em uma História?” A proposta 
era que os alunos, após assistirem a um vídeo 
sobre diferentes pontos de vista para um mesmo 
episódio, contassem um pouco sobre suas his-
tórias do ponto de vista dos lugares onde já vi-
veram e/ou vivem. A seguir, algumas postagens 
dessa atividade.

Postagem da aluna V.: 

Eu nasci em Candiba interior da Bahia e 
cresci em Santo André, uma cidade perten-
cente a região do grande ABC em São Paulo. 
Vivi lá mais de trinta anos e há nove moro 
em Araraquara, interior de São Paulo. Tenho 
46 anos, casada, dois filhos, uma de 20 e um 
de 26. Sou podóloga, curso que me especiali-
zei ainda em Santo André e o exerço aqui em 
Araraquara. Na Bahia apesar de vir muito 
pequena para Santo André ainda mantenho 
contato com familiares e os visito sempre. 
Em Santo André visito sempre os amigos, e 
a cada visita tenho a certeza de que fiz a me-
lhor opção. Sim, porque no período que mo-
ramos lá a violência era um fato corriqueiro, 
alguns até banais. Dizer que te roubaram no 
farol se comparava a qualquer outro assunto 
cotidiano. Quando nos mudamos para Ara-
raquara era tudo muito novo e diferente. Pri-
meiramente por ser uma cidade interiorana, 
se vive a ociosidade da melhor forma. Curti 
muito dirigir com os vidros abertos, não ha-
ver flanelinhas esperando quando estacio-
namos o carro e hoje nem tenho seguro de 
carro. Em apenas 10 ou 15 minutos atravesso 
a cidade, não há aquelas filas de automóveis 
gigantescas a serpentearem as avenidas, que 
é repleta de movimentos e atrações culturais, 
teatros, museus, bares... A fazenda que Mário 
de Andrade escreveu Macunaíma é aqui... 

Postagem da professora Simone Camacho 

7 Perceba que estamos atendendo – e prosseguiremos desta forma – aos itens elencados anteriormente, inspirados em Moore e Kearsley 
(2008, p. 163-164), sobre as ações dos mediadores de fórum.
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Gonzalez, em resposta a V.:

Olá, V., tudo bem?

Li seu relato sobre as mudanças de cidade. 

Eu moro em São Paulo e há algum tem-
po penso muito seriamente em ir para al-
guma cidade do interior. No entanto, ouço 
muito dos amigos que hoje em dia não há 
mais diferença – em termos de violência – 
entre as grandes e as pequenas cidades. O 
que você escreveu, no entanto, diz o contrá-
rio e me animou.

Você realmente sente-se segura em 
Araraquara?

Pode nos conta mais sobre sua vida aí?

Bj.,

Simone.

Segunda postagem da aluna V.: 

Olá Simone,

A violência realmente atinge todas as ci-
dades, porém Araraquara possui 266 mil ha-
bitantes e isso é um dado importante para as 
estatísticas. Sabe que aqui tivemos casos de 
explosões de caixas eletrônicos. Alguns indi-
víduos foram capturados e descobriu-se tra-
tar de quadrilhas vindas dos grandes centros. 
Houve casos de furtos em locais isolados 
como chácaras, sítios e fazendas realizados 
pelas mesmas quadrilhas. Que coisa não? 
Temos indivíduos que pesquisam a simpli-
cidade interiorana para aproveitar-se dela. A 
idiossincrasia interiorana é facilmente perce-
bida por alguém que vem de São Paulo, Rio, 
Belo Horizonte ou qualquer grande cidade. 
O contrário também ocorre: facilmente per-
cebemos alguém que é de fora. Comumente 
um apressado no trânsito é identificado: pau-
lista... nada pessoal, mas é verdade, eu vivi as 
duas coisas. Dificilmente erramos. Aqui você 
precisa conversar com o padeiro quando vai 
a padaria, conversamos com o caixa que nos 
atende no supermercado. Há algum tempo 
iniciou-se uma feira popular onde os cul-
tivadores de legumes e hortaliças da região 
expõem seus produtos livres de agrotóxicos. 

Esses pequenos produtores não tem outra 
atividade rentável. O local da feira é uma an-
tiga estação de trem (que hoje só passa trem 
de carga), lindo, uma construção tombada e 
há pouco tempo funciona o museu ferroviá-
rio. Essa mesma estação foi cenário de uma 
noite de autógrafos de Ignácio de Loyola 
Brandão, com o livro A Morena da Estação 
em 28 de dezembro de 2011. Tenho o livro 
aqui para provar. Araraquara é a cidade onde 
nasceu o escritor. O que fiquei encantada Si-
mone foi as possibilidades, a acessibilidade e 
as oportunidades culturais na cidade. Temos 
música todos finais de semana promovido 
pela prefeitura e cantores escolhidos entre 
os mais diversos possíveis. Teatros, museus, 
bares, parques e até pegadas de dinossau-
ros, verdade, Araraquara está no mapa dos 
arqueologistas. Me adaptei muito fácil, mas 
no início sentia muita saudade dos amigos e 
para suprir isso comecei a engolir os livros. 
Foi assim que me apaixonei por Letras. Meus 
filhos Simone transitam a qualquer hora da 
madrugada pela cidade, que aliás é de dar in-
veja. Bares arejados, aqui faz muito calor, en-
chem as calçadas com seus clientes. As noites 
quentes e iluminadas é um convite para sair. 
Quando quiser conhecer pode ficar aqui em 
casa, vai ser um prazer.

Segunda postagem da professora Simone Ca-
macho Gonzalez, em resposta a V.:

V., que super fofo seu convite!!!

Eu adoraria conhecer você e Araraquara, 
através de seus olhos!!!

Como é bom ler alguém se debruçando 
sobre as qualidades do lugar onde vive. Que 
belo texto o seu.

Sabe onde estou agora? No Google Ima-
ges, vendo fotos da sua cidade!! A estação de 
trem está lá. Linda mesmo.

Depois do seu texto, certamente marcarei 
uma visita à cidade e levarei meu filho. 

Agora me diz uma coisa: Você teria al-
guma narrativa pessoal que pudesse com-
partilhar conosco e que servisse de exemplo 
de sua adaptação à cidade e aos seus habi-
tantes? Você faz parte ou participa, de algu-
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ma forma, de alguma comunidade cultural 
de Araraquara?

Escreva mais, V.!! Quero saber mais so-
bre a sua cidade e sobre você.

Bj.,

Simone.

A leitura das postagens nos permite perceber 
que elas ocorrem como se as interlocutoras es-
tivessem conversando pessoalmente. O envolvi-
mento acontece de forma natural e fluida porque 
é legítimo. O conhecimento vai sendo comparti-
lhado a partir das narrativas de vida. A aluna, ao 
falar de suas experiências, incita a professora a 
pensar sobre sua própria vida. Como, neste nos-
so contexto, os professores são igualmente par-
ticipantes do projeto, a professora começa a re-
dimensionar suas expectativas de vida, a partir 
da narrativa da aluna. Outro ponto interessante 
é que a narrativa da aluna aguçou a curiosidade 
da professora, que buscou outra mídia digital, 
o Google Maps, para complementar a imagem 
da estação de trem, descrita em palavras por V. 
As postagens deste evento foram além das qua-
tro selecionadas para este artigo e chamaram a 
atenção de outros alunos, que passaram a fazer 
parte dessa interação.

Muitos outros exemplos poderiam ser citados, 
mas consideramos cumprido o propósito de de-
monstrar o quanto é importante que o professor 
mostre para os alunos participantes de qualquer 
fórum o alto índice de interatividade que essa fer-
ramenta pode atingir.

Mediadores com comentários do tipo “Lindo 
o seu texto, adorei!/Puxa, que história tocante./
Obrigada por sua participação./Parabéns pelo 
texto.” não estão desempenhando seu papel no 
fórum de discussão. É preciso muito mais do que 
isso. É preciso leitura atenta, resposta consisten-
te, envolvimento, comprometimento e, evidente-
mente, conhecimento teórico.

Considerações finais

Este artigo discutiu o papel do fórum na EaD e 
analisou o fórum que ambientou as narrativas de 
vida dos alunos de Letras da UNIP Interativa e de 
seus professores pesquisadores, ao longo do desen-
volvimento do projeto “Encontros Interculturais na 
EaD: Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis”.

Ao longo do artigo, observou-se que o fórum 
pressupõe colaboração e que, para ela se concre-
tizar, os participantes precisam compartilhar de 
um sentimento de pertencimento ao grupo e per-
ceber a aceitação dos demais membros desse gru-
po. Para tal, o comprometimento dos mediadores 
do fórum é de fundamental relevância. Para que 
um fórum torne-se uma ferramenta de ensino-
-aprendizagem verdadeiramente eficaz, os pro-
fessores precisam ser agentes que levam os alunos 
a sentir o potencial de interatividade que o fórum 
de fato possui. Isso exige trabalho intenso, críti-
co e criativo e inclui estímulo aos diálogos entre 
os participantes e postura positiva em relação aos 
textos postados.

O fórum mostrou-se um ambiente adequado 
para alocar as narrativas dos alunos e dos profes-
sores pesquisadores por ser um espaço privilegia-
do para a interação e a construção das memórias 
coletivas – contanto que os professores pesquisa-
dores, mediadores das atividades do projeto, es-
tejam sempre cientes e preparados para exercer 
o seu papel de provocar nos alunos a sensação de 
proximidade, pertencimento e contínua constru-
ção de saber compartilhado. 
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