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Resumo 

Este artigo parte da ideia de que todo discurso 
pressupõe a construção de uma imagem daqueles 
que estão no processo interativo. Desde a antiga 
Retórica, esse autorretrato discursivo é conhecido 
como ethos e, a partir do momento em que está 
relacionado a representações sociais, pode estar 
ligado a indivíduos e a grupos. Nessa perspectiva, 
este trabalho propõe verificar essas representa-
ções a partir de produções textuais de alunos in-
tegrantes do projeto “Encontros Interculturais na 
EaD: Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis”, 
desenvolvido pelo curso de graduação em Portu-
guês, Inglês e Espanhol em EaD, da Universidade 
Paulista. 

Palavras-chave: Discurso. Retórica. Ethos. 
Educação a distância. Narrativas de vida.

Abstract 

This paper starts with the idea that every 
speech presupposes the construction of an ima-
ge of those who are involved in the interactive 
process. Since ancient Rhetoric, this discursive 
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self-portrait is known as ethos and, from the 
moment it is related to social representations, 
it can be connected to individuals and groups. 
From this perspective, this work proposes to 
verify these representations from textual pro-
ductions of students who are part of the project 
“Cross-Cultural Encounters in Distance Educa-
tion. Life Narratives from the Different Brasis”, 
developed by the Distance Education undergra-
duate course in Portuguese, English and Spanish 
at Universidade Paulista.

Keywords: Speech. Rhetoric. Ethos. Distance 
education. Life narratives.

Introdução

A EaD possibilita uma autonomia na aprendi-
zagem, uma vez que os alunos não precisam sair 
de suas residências ou de seu local de trabalho. 
Além disso, facilita o acesso à formação educacio-
nal, atendendo estudantes espalhados por todo 
o território nacional, embora ainda haja muitos 
problemas relacionados ao acesso adequado às 
novas tecnologias em muitas regiões brasileiras. 
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É evidente que, apesar de muitos pontos posi-
tivos, a EaD não está livre de preconceitos daque-
les que consideram que apenas o ensino presen-
cial apresenta qualidade. Mesmo assim, os cursos 
a distância se encontram cada vez mais presentes 
no contexto educacional brasileiro. A Região Su-
deste apresenta o maior número de instituições 
credenciadas, cerca de 54% de todas as univer-
sidades que oferecem EaD no Brasil. O Nordeste 
tem o segundo maior grupo, com 18,7% do to-
tal de alunos, seguido pela Região Sul, com 17% 
(PEREIRA, 2008, p. 7). Além disso, a EaD cada 
vez mais se aprimora em busca de excelência. 
Quanto à qualidade do ensino presencial e do en-
sino a distância, observemos o ponto de vista de 
Pereira (2008): 

No debate e avaliação das características 
dos modelos de ensino presencial ou a dis-
tância, pode-se constatar que eles, em que 
pese as suas especificidades, possuem uma 
profunda tendência de convergência e com-
plementaridade. Assim, fica evidenciado que 
nessa discussão não deve estar em questão se 
um modelo é melhor do que o outro. Deve-
-se destacar que a definição do que é melhor, 
no contexto de um modelo de ensino, fica 
na dependência de diversos outros fatores, 
em especial: as características individuais 
dos envolvidos e o contexto no qual ele está 
inserido, a metodologia utilizada, a tecnolo-
gia, a infraestrutura, entre outros (PEREIRA, 
2008, p. 47). 

Nessa perspectiva, é evidente que as novas tec-
nologias, sobretudo a Internet, criaram uma ex-
tensa rede virtual que conecta, de forma rápida, 
um grande número de indivíduos nos mais diver-
sos locais. A partir de todo esse cenário, surgiu o 
projeto “Encontros Interculturais na EaD: Narra-
tivas de Vida dos Diferentes Brasis,” no curso de 
Letras (Licenciaturas em Português, Português/
Inglês e Português/Espanhol) da Universidade 
Paulista/UNIP Interativa, com diversos polos no 
território brasileiro. O principal objetivo desse 
projeto é integrar as comunidades dos estudan-
tes dos vários polos, conectados pela EaD. Nesse 
contexto, o intuito deste artigo é verificar, com 
base nos estudos retóricos e discursivos, o ethos 

dos estudantes inseridos no projeto a partir de 
suas narrativas de vida. 

Retórica e o conceito de ethos

Para Aristóteles (1998, p. 17), a Retórica é a 
capacidade de descobrir o que é adequado para 
obter eficácia comunicativa. Coube a ele, em sua 
obra Retórica, sistematizar as várias técnicas re-
tóricas de que o orador deveria ter conhecimen-
to. Em sua época, a “arte de bem falar” era parte 
fundamental da educação aristocrática. 

Dentre os diversos recursos retóricos, Aris-
tóteles (1998, p. 106) destaca os argumentos 
patéticos e os éticos. Os argumentos patéticos 
utilizam a paixão para persuadir os ouvintes. As 
paixões agem diretamente neles porque, como 
aponta Aristóteles, elas influenciam os juízos, 
que variam conforme os sentimentos experi-
mentados. As paixões, portanto, levam os ouvin-
tes a aderir às ideias do orador pela emoção. Já 
os argumentos ou as provas éticas apoiam-se na 
impressão favorável que o orador transmite de si 
para o auditório. A prova pelo ethos consiste em 
causar boa impressão pela forma de construir o 
discurso. Esse ethos está ligado ao próprio dis-
curso, e não a um conhecimento prévio sobre o 
caráter do orador. 

Para construir essa imagem positiva de si, o 
orador pode se valer de três qualidades funda-
mentais: a phronesis ou prudência; a aretè ou 
virtude; e a eunoia ou benevolência. Isso pode 
ser observado logo no início do segundo livro 
da Retórica:

Três são as causas que tornam persua-
sivos os oradores e a sua importância é tal 
que por elas nos persuadimos, sem necessi-
dade de demonstrações. São elas a prudên-
cia, a virtude e a benevolência. Quando os 
oradores recorrem à mentira nas coisas que 
dizem ou sobre aquelas que dão conselhos, 
fazem-no por todas essas causas ou por al-
gumas delas. Ou é por falta de prudência que 
emitem opiniões erradas ou então, embora 
dando uma opinião correta, não dizem o que 
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pensam por maldade; ou sendo prudentes e 
honestos não são benevolentes; por isso, é 
admissível que, embora sabendo eles o que é 
melhor, não o aconselhem (ARISTÓTELES, 
1998, p. 106). 

Amossy (2005a) destaca bem as diferenças do 
conceito de ethos do ponto de vista romano, que 
considerava o caráter do orador, e do ponto de 
vista grego, que priorizava a imagem do orador a 
partir de seu discurso: 

Um dos pontos que sobressaem dessa 
confrontação toca de perto nosso objeto. 
Trata-se, de fato, de saber se o ethos é, como 
pretendia Aristóteles, a imagem de si cons-
truída no discurso ou, como entendiam os 
romanos, um dado preexistente que se apoia 
na autoridade individual e institucional do 
orador (a reputação de sua família, seu es-
tatuto social, o que se sabe de seu modo de 
vida etc.). Na arte oratória romana, inspi-
rada mais em Isócrates (436-338 a.C.) que 
em Aristóteles, o ethos pertence à esfera do 
caráter. Segundo Quintiliano, o argumento 
exposto pela vida de um homem tem mais 
peso que suas palavras. E Cícero define o 
bom orador como o vir boni dicendi peritus, 
um homem que une ao caráter moral a capa-
cidade de bem manejar o verbo (AMOSSY, 
2005a, p. 17-18). 

A interação envolvendo o orador e o discur-
so desempenha um papel muito importante na 
argumentação. Por causa da interação constan-
te entre o juízo que se faz do orador e aquele 
que se faz do seu discurso, quem argumenta 
expõe constantemente, até certo ponto, o seu 
prestígio, que cresce ou decresce conforme 
efeitos da argumentação. 

Os estudos retóricos atuais vêm sendo valori-
zados porque, em um mundo onde a mídia está 
presente diariamente, os elementos verbais e os 
não verbais exercem uma grande influência na 
sociedade. A partir dos anos 1960, a Retórica foi 
complementada por outras áreas de estudo, como 
a Linguística, a Semiótica, a Pragmática e a Aná-
lise do Discurso. 

O ethos nos estudos discursivos na atualidade

A Retórica tradicional ligou ethos à oralidade 
em situação de fala pública, mas Maingueneau 
(2005, 2008) ampliou seu alcance abrangendo 
todo tipo de texto, tanto os orais como os escri-
tos, articulando aspectos verbais e não verbais na 
perspectiva da Análise do Discurso. O ponto de 
vista apresentado por ele vai além dos limites da 
argumentação e considera o processo mais geral 
de adesão a um discurso: 

[...] o ethos é uma noção discursiva, ele 
se constrói através do discurso, não é uma 
“imagem” do locutor exterior à fala; o ethos 
é fundamentalmente um processo interati-
vo de influência sobre o outro; é uma noção 
fundamentalmente híbrida (sociodiscursi-
va), um comportamento socialmente avalia-
do, que não pode ser apreendido fora de uma 
situação de comunicação precisa. (MAIN-
GUENEAU, 2008, p. 17).

Maingueneau (2005, p. 71) estabelece uma 
importante diferenciação entre o ethos dito e 
o mostrado. O ethos dito é aquele por meio do 
qual o enunciador apresenta diretamente as ca-
racterísticas que o identificam; já o ethos mos-
trado é revelado por meio de marcas fornecidas 
pelo enunciador no seu discurso, não sendo 
diretamente anunciado por ele. Maingueneau 
(2005) afirma que, se o ethos está essencialmen-
te ligado ao ato de enunciação, abrange também 
a dimensão do “outro” discursivo em uma pers-
pectiva interativa.

A imagem do enunciador pretende causar 
impacto e obter a adesão do interlocutor, coope-
rando com a eficácia da palavra e legitimando o 
enunciado. De acordo com Amossy (2005a, p. 9), 
“[...] o ato de falar implica a construção da ima-
gem de si”. Para a construção dessa imagem, não 
é necessário que o enunciador explicite suas qua-
lidades, ideologias, pois isso será mostrado no 
discurso, conforme se vê a seguir 
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[...] não é necessário que o locutor faça 
seu autorretrato, detalhe suas qualidades, 
nem mesmo que fale explicitamente de si. 
Seu estilo, suas competências linguísticas e 
enciclopédicas, suas crenças implícitas são 
suficientes para construir uma representação 
de sua pessoa (AMOSSY, 2005a, p. 9).

Maingueneau (2008, p. 19) distingue o ethos 
pré-discursivo do ethos discursivo. O ethos pré-
-discursivo seria a imagem que o coenunciador 
(termo utilizado por Maingueneau para substi-
tuir enunciatário) faz do enunciador, antes mes-
mo que este inicie o processo de enunciação. O 
ethos pré-discursivo pode ou não ser confirma-
do pelo ethos discursivo. O ethos pré-discursivo 
abarca não só a dimensão verbal, mas também o 
conjunto de determinações físicas ou psíquicas 
dos estereótipos das representações coletivas, ou 
seja, o coenunciador utiliza-se de representações 
culturais fixas para atribuir certas características, 
e não outras, ao enunciador. Maingueneau (2008, 
p. 18) explica que o ethos efetivo é resultado da 
interação envolvendo o ethos pré-discursivo e 
o ethos discursivo. Portanto, para construir a 
imagem de quem produz um enunciado (ethos 
efetivo), o coenunciador deve considerar dados 
preexistentes ao discurso (ethos pré-discursivo) 
e as informações trazidas pelo próprio ato de lin-
guagem (ethos discursivo). 

O processo de produção textual, portanto, é 
concebido como atividade interacional de sujeitos 
sociais com determinada finalidade. Assim, vai-se 
construir o texto sob a influência de diversos fa-
tores, entre os quais a situação, os conhecimentos 
partilhados, as expectativas mútuas, que serão res-
ponsáveis pela construção de sentido do enunciado.

O ethos nas narrativas de vida dos estudan-
tes da EaD

O uso das novas tecnologias possibilitou o sur-
gimento de novos gêneros discursivos: os gêneros 
digitais, que se relacionam às novas práticas dis-
cursivas e sociais em que estão inseridos. Os gê-
neros digitais refletem, assim, as transformações 

provenientes do progresso tecnológico, da socie-
dade da informação, desenhando novas formas 
de relação social e de produção de sentido. 

Nesse contexto, os ambientes virtuais de en-
sino e de aprendizagem apresentam recursos co-
municacionais, como fórum, chat, e-mail, que 
permitem o fluxo da informação conforme a or-
ganização das plataformas em que se encontram. 
O fórum, por exemplo, contribui para criar um 
ambiente virtual cooperativo, convidando os 
participantes a discutir um tema específico. To-
dos podem participar a qualquer momento do 
fórum, uma vez que os textos ficam arquivados, 
facilitando a comunicação. 

No projeto “Encontros Interculturais na EaD: 
Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis”, os alu-
nos foram convidados, em uma das atividades, a 
recuperar as memórias da infância e apresentá-
-las no fórum. A importância das narrativas de 
vida na construção da identidade é evidenciada 
nas afirmações de Bruner: 

Quero começar com a ousada proposi-
ção de que, de fato, não existe essa coisa de 
um eu intuitivamente óbvio e essencial para 
se conhecer, um eu que já está lá sentado, 
pronto para ser descrito em palavras. Em 
vez disso, nós construímos e reconstruímos 
nossos eus constantemente para satisfazer 
as necessidades das situações com que nos 
deparamos, e fazemos isso com a orienta-
ção de nossas memórias do passado e de 
nossas esperanças e medos do futuro [...]. 
Isso não significa que tenhamos, sempre, 
que fabricar essas histórias do zero. Nós 
desenvolvemos hábitos. Nossas histórias 
de autoconstrução se acumulam ao longo 
do tempo, enquadrando-se nos gêneros 
convencionais. Elas se desatualizam, não 
apenas por ficarmos mais velhos ou mais 
sábios, mas porque nossas autoconstruções 
precisam se adequar a novas circunstâncias, 
novos amigos, novos empreendimentos 
(BRUNER, 2002, p. 74-75). 

Ainda que os estudantes tenham sido avisados 
de que poderiam apresentar suas narrativas por 
meio de gêneros textuais característicos do meio 
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digital, em textos multimodais, prevaleceu a nar-
rativa verbal escrita com linguagem formal. 

A análise do ethos apresentada a seguir tem 
como objeto quatro exemplos de narrativas de 
vida extraídos dentre as várias que foram produ-
zidas durante o projeto do curso de Letras EaD 
da Universidade Paulista. Consideraram-se, para 
a análise, alguns aspectos que seriam mais re-
veladores da construção do ethos nos textos do 
fórum, cuja finalidade era conhecer um pouco o 
perfil dos participantes do projeto e as suas ex-
pectativas em relação a ele. 

Vejamos essa amostragem de algumas “Narra-
tivas de Vida dos Diferentes Brasis”. 

Exemplo 1: 

Concluí o curso de Direito em 2003, po-
rém sempre fui encantada pela Literatura, 
Artes e Comunicação. Sou apaixonada por 
filmes, me interesso por publicidade, mas 
vejo nesta pesquisa uma oportunidade para 
libertar muitas pessoas de opiniões estigma-
tizadas sobre determinadas culturas, etnias e 
por conseguinte enriquecer o conhecimento 
acerca das mesmas. 

Exemplo 2: 

Sou funcionário público, e também cozi-
nheiro, ainda nas horas vagas tento escrever.

Gosto muito das artes no geral. Estou 
aberto a novos horizontes e discussões. Pre-
cisamos nos unir para uma nova conquista 
onde impere realmente a Educação e a von-
tade de um mundo melhor, principalmente 
nesse nosso Brasil. 

Exemplo 3: 

Já cursei muitas graduações, entretan-
to não me encontrei em nenhuma delas e 
abandonei os cursos de Direito, Psicologia e 
Enfermagem. Agora cá estou eu, “Letrando” 
e espero contribuir e adquirir novos conhe-
cimentos com todos.

Exemplo 4: 

Brasil, até quando
Seus Brasis explorados serão
Brasil, até quando
As mentiras prevalecerão
É hora e tempo
De voltar-se pra Deus
Para que seus brasis
Se orgulhem de ser
Brasis do Brasil

Para iniciar a análise, vamos considerar, no 
processo comunicativo, duas instâncias no dis-
curso: a do enunciado e a da enunciação. O enun-
ciador, participante do projeto das narrativas de 
vida, elabora depoimentos que fazem o coenun-
ciador crer naquilo que é transmitido. As esco-
lhas feitas pelo enunciador que busca a adesão 
variam conforme os valores dos que receberão a 
mensagem. O enunciador deixará, no texto, mar-
cas que vão levar o enunciatário à aceitação do 
enunciado proposto. Segundo Amossy (2005a), 

[...] a construção de uma imagem de si, 
peça principal da máquina retórica, está forte-
mente ligada à enunciação, colocada no cen-
tro da análise linguística pelos trabalhos de 
Émile Benveniste (AMOSSY, 2005a, p. 10-11).

Parte-se da ideia de que todo discurso pressu-
põe a construção de uma imagem daqueles que 
estão no processo interativo. 

Bruner (2002) destaca a importância das nar-
rativas para a construção da identidade: 

A autoconstrução é, no fim das contas, o 
nosso principal meio para estabelecer nossa 
singularidade, e uma breve reflexão deixa 
claro que nos distinguimos dos outros com-
parando nossos relatos com os relatos que os 
outros oferecem sobre si mesmos (BRUNER, 
2002, p. 76-77). 

A carga emotiva dos enunciados é evidenciada 
nos depoimentos selecionados: “sempre fui en-
cantada pela Literatura, Artes e Comunicação”/ 
“sou apaixonada por filmes” (Exemplo 1); “gosto 
muito das artes em geral” (Exemplo 2); “já cur-
sei muitas graduações, entretanto não me encon-
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trei em nenhuma delas” (Exemplo 3); “Brasil, até 
quando/Seus Brasis explorados serão/Brasil, até 
quando/As mentiras prevalecerão” (Exemplo 4). 
As marcas linguísticas observadas nos Exemplos 
1 e 2 apontam para o prazer relacionado a deter-
minadas atividades; no Exemplo 3, percebe-se a 
decepção em busca da carreira professional; e no 
Exemplo 4, constata-se um desabafo em relação 
ao contexto brasileiro. Essas emoções verifica-
das nos depoimentos contribuem para aumentar 
o vínculo entre os participantes do fórum, pois 
criam uma identificação recíproca por meio da 
comunhão de sentimentos e experiências. 

Essas narrativas revelam o ethos do enuncia-
dor, pois todo ato comunicativo implica a cons-
trução de uma imagem de si. Construímos nosso 
ethos no decorrer da interação com o interlocu-
tor, delineando uma imagem que será identifi-
cada como positiva ou negativa em virtude das 
representações e dos estereótipos criados na so-
ciedade, relacionados ao ethos pré-discursivo. As 
marcas linguísticas presentes na produção textual 
das narrativas apontam para sua representação 
social, traçando um perfil sobre as escolhas aca-
dêmicas e profissionais: “concluí o curso de Di-
reito em 2003, porém sempre fui encantada pela 
Literatura, Artes e Comunicação/me interesso 
por publicidade” (Exemplo 1); “sou funcionário 
público, e também cozinheiro, ainda nas horas 
vagas tento escrever” (Exemplo 2); “já cursei mui-
tas graduações, entretanto não me encontrei em 
nenhuma delas e abandonei os cursos de Direi-
to, Psicologia e Enfermagem. Agora cá estou eu, 
“Letrando” (Exemplo 3). No Exemplo 4 não há 
menção a esses aspectos particularizados. Dessa 
forma, os enunciadores expõem suas trajetórias 
acadêmicas, revelando sua personalidade e, ao 
mesmo tempo, cativando coenunciadores que 
aceitem o seu modo de ser e de agir no mundo. 
A respeito dos estereótipos no processo retórico, 
vejamos a afirmação a seguir: 

O orador adapta sua apresentação de si 
aos esquemas coletivos que ele crê interio-
rizados e valorizados pelo seu público-alvo. 
Ele o faz não somente pelo que diz de sua 
própria pessoa (frequentemente não é de 
bom tom falar de si), mas também pelas mo-
dalidades de sua enunciação. É então que ele 
incumbe o receptor de formar uma impres-
são do orador relacionando-o a uma catego-
ria conhecida (AMOSSY, 2005b, p. 126). 

Enfatizaremos a noção de estereótipo para 
compreender a formação do ethos. Os este-
reótipos podem ser entendidos como uma re-
presentação coletiva relacionada a atitudes 
de indivíduos ou de grupos, direcionando seu 
comportamento (CHARAUDEAU; MAIN-
GUENEAU, 2004, p. 213). A representação co-
letiva está anteriormente interiorizada pelos 
interlocutores em uma interação comunicativa, 
moldando o ethos pré-discursivo. 

A função da imagem de si e do outro 
construída no discurso se manifesta plena-
mente nessa perspectiva interacional. Dizer 
que os participantes interagem é supor que a 
imagem de si construída no e pelo discurso 
participa da influência que exercem um so-
bre o outro (AMOSSY, 2005a, p. 12).

Assim, o ethos do enunciador será construído 
a partir da interação constante entre enunciador e 
coenunciador, sendo o discurso das narrativas do 
fórum, de certa forma, regulado pelas expectativas 
de seus participantes. O estereótipo inicial, que in-
fluencia a formação de um ethos pré-discursivo, é 
confirmado no ethos discursivo a partir das mar-
cas linguísticas dos depoimentos apresentados. 

Relacionado também a estereótipos, o ethos 
coletivo corresponde a uma visão global, mas, di-
ferentemente do ethos singular, ele é construído 
apenas pela atribuição apriorística de uma identi-
dade a partir de uma opinião coletiva em relação 
a outro grupo (CHARAUDEAU, 2011, p. 117). 
Assim, o ethos diz respeito tanto a indivíduos 
quanto a grupos. É preciso ainda lembrar que as 
representações sociais estão relacionadas a iden-
tidades individuais e coletivas: 
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A representação inclui as práticas de sig-
nificação e os sistemas simbólicos por meio 
dos quais os significados são produzidos, 
posicionando-nos como sujeito. É por meio 
dos significados produzidos pelas represen-
tações que damos sentido à nossa experiên-
cia e àquilo que somos. Podemos inclusive 
sugerir que esses sistemas simbólicos tornam 
possível aquilo que somos e aquilo no qual 
podemos nos tornar. A representação, com-
preendida como um processo cultural, esta-
belece identidades individuais e coletivas e 
os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia 
fornecem possíveis respostas às questões: 
Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem 
eu quero ser? Os discursos e os sistemas de 
representação constroem os lugares a par-
tir dos quais podem falar (WOODWARD, 
2000, p. 17).

Considerando essas representações sociais, 
verifica-se que o estranhamento diante da alteri-
dade, em diferentes épocas e locais, leva a gene-
ralizações e preconceitos, uma vez que são atri-
buídos a outros grupos sociais valores negativos. 

Nessa perspectiva, no projeto “Narrativas de 
Vida dos Diferentes Brasis”, o ethos pré-discur-
sivo em relação a determinados grupos pode 
não ser confirmado pelo ethos discursivo, como 
se constata nos exemplos apresentados neste 
artigo: “vejo nesta pesquisa uma oportunidade 
para libertar muitas pessoas de opiniões estig-
matizadas sobre determinadas culturas, etnias 
e por conseguinte enriquecer o conhecimento 
acerca das mesmas” (Exemplo 1); “precisamos 
nos unir para uma nova conquista onde impere 
realmente a Educação e a vontade de um mun-
do melhor, principalmente nesse nosso Brasil” 
(Exemplo 2); “espero contribuir e adquirir no-
vos conhecimentos com todos” (Exemplo 3); e 
“é hora e tempo/De voltar-se pra Deus/Para que 
seus brasis/Se orgulhem de ser Brasis do Brasil” 
(Exemplo 4). 

Observa-se que os depoimentos fazem re-
ferência a um ethos coletivo representado por 
uma cultura comum a todos, que fortalece os 
laços entre os participantes. Assim, a diversi-

dade cultural brasileira não é representada pela 
marginalização social, mas pela inclusão social, 
construindo-se um ethos efetivo positivo da he-
terogeneidade brasileira.

Considerações finais

A concepção de ethos está relacionada a di-
versos elementos discursivos e a estereótipos 
presentes na sociedade, que influenciam a for-
mação da imagem do enunciador. Nessa pers-
pectiva, o ethos é uma noção discursiva e um 
processo interativo que influencia os outros 
em uma situação comunicativa inserida em de-
terminado momento histórico e social. Dessa 
forma, o ethos não está relacionado apenas ao 
produtor do enunciado, uma vez que a imagem 
do enunciador procura se adequar às expectati-
vas do “outro”, que direciona o discurso do pri-
meiro. Portanto, é no ato da enunciação que o 
contato com o outro é estabelecido, construindo 
imagens recíprocas. 

Nas narrativas de vida analisadas, verifi-
cou-se que as atividades realizadas pelo fórum 
levaram os participantes a partilhar o seu 
ponto de vista. Dessa forma, em torno de um 
interesse comum, a voz de cada um dos parti-
cipantes do projeto passou a ser mais ouvida a 
partir de uma representação social que unifica 
várias vozes. 

Assim, o projeto “Encontros Interculturais na 
EaD: Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis” 
contribui para criar, entre os estudantes, um sen-
timento de comunhão e autoconfiança, pois suas 
narrativas podem atrair interesse além da sua 
comunidade local. Além disso, o projeto favore-
ce a criação de um senso de cidadania, pois os 
estudantes, ao verificarem suas narrativas entre 
várias outras, tornam-se cientes de que o respeito 
à alteridade é possível, ainda que na imensa hete-
rogeneidade brasileira. 
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