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“Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar.” 

 
Antonio Machado
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RESUMO 

BARBOSA, N. H. B. A formação de uma comunidade de aprendizagem: presenças 

em interações virtuais pelo WhatsApp. 2020. 153 f. Dissertação (Mestrado em Língua 

Espanhola) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2020. 

O objetivo deste estudo é analisar como diferentes participantes de um grupo formado 

no aplicativo WhatsApp Messenger evidenciaram sua presença social, cognitiva e de 

ensino nesse contexto, propiciando a formação de uma comunidade virtual de 

aprendizagem. Fundamentam teoricamente este estudo: a) os trabalhos produzidos 

por Alda e Leffa (2014), Braga (2013), Gargiulo e Gargiulo (2015), Mayrink (2018), 

Mayrink e Costa (2017), entre outros, para desenvolver uma reflexão a respeito das 

Tecnologias da Informação e Comunicação e seu papel no ensino, que mostra, por 

exemplo, como os telefones celulares ganharam novos papéis em nossa realidade de 

ensino; b) os estudos de Feliciano (2016) e Leite (2019), com uma breve discussão 

sobre os usos do aplicativo WhatsApp na aprendizagem de línguas; c) as reflexões 

de Dewey (1959), com considerações a respeito da aprendizagem baseada na prática 

e sobre a formação crítica e reflexiva de professores; d) a discussão de Vygotsky 

(1998) sobre a aprendizagem colaborativa baseada na interação entre os pares; e) os 

estudos de Garrison e Anderson (2005), que identificam a presença social, cognitiva 

e de ensino como essenciais para a formação de uma comunidade de aprendizagem 

em um contexto de ensino virtual. Os dados da pesquisa foram coletados no segundo 

semestre de 2017, em aulas de língua espanhola em uma universidade de pública de 

São Paulo e em aulas de língua portuguesa em uma universidade pública na cidade 

de Córdoba, na Argentina. A pesquisa é de cunho etnográfico e se caracteriza como 

qualitativa-interpretativista. Os registros analisados são oriundos do diálogo mantido 

pelos participantes do grupo na plataforma do aplicativo WhatsApp. A análise se 

centra nas atividades compartilhadas pelos participantes e na qualidade da interação 

que houve entre eles. Os dados evidenciaram indícios das três presenças (social, 

cognitiva e de ensino), mostrando que o grupo evoluiu no sentido da formação de uma 

comunidade de aprendizagem. 
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ABSTRACT 

BARBOSA, N. H. B. Formation of a Learning Community: Presences in Virtual 

Interactions Through WhatsApp Messenger. 2020. 153 f. Dissertation (Master’s 

Degree in Spanish Language) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

The objective of this research was to analyze how different individuals – members 

of a WhatsApp’s group – mark their social, cognitive and teaching presences in 

a virtual learning environment, in order to contribute to the formation of a virtual 

learning community. This was grounded on the following theories: a) the 

researches developed by Alda and Leffa (2014), Braga (2013), Gargiulo and 

Gargiulo (2015), Mayrink (2018), Mayrink and Costa (2017), among others, in 

order to reflect upon Information and Communication Technology theory and its 

role in teaching process, considering, for example, that smartphones are playing 

new roles in the teaching context; b) the studies made by Feliciano (2016) and 

Leite (2019), arguing about WhatsApp use in language learning; c) the reflections 

developed by Dewey (1959), considering the practice-based learning, and a 

critical-reflective teacher education; d) Vygotsky (1998) discussion about 

collaborative learning through interactions with the other; e) a research made by 

Garrison and Anderson (2005), defining the importance of social, cognitive and 

teaching presences as the basis for the formation of a virtual learning community. 

Data were collected throughout the second semester of 2017, in Spanish 

language classes at a public university in São Paulo, Brazil, and Portuguese 

language classes at a public university in Córdoba, Argentina. This ethnographic 

study followed the qualitative-interpretive approach. The analyzed data were part 

of the discourse of the participants built on the learning platform (i.e. WhatsApp 

group). This analysis focused on the activities shared by the participants, and the 

quality of the resulted interaction. The interpretation of these data had shown 

social, cognitive and teaching presences, indicating a group formation of a 

learning community. 

Keywords: social, cognitive and teaching presence; learning community; virtual 

exchange; WhatsApp Messenger; Portuguese and Spanish. 
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RESUMEN 

BARBOSA, N. H. B. La formación de una comunidad de aprendizaje: 

presencias en interacciones virtuales por el WhatsApp. 2020. 153 f.  Disertación 

(Maestría en Lengua Española) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

El objetivo de este estudio es analizar cómo diferentes participantes de un grupo 

formado en la plataforma virtual de aprendizaje de la aplicación WhatsApp 

Messenger evidenciaron su presencia social, cognitiva y de enseñanza en ese 

contexto, lo que permitió la formación de una comunidad virtual de aprendizaje. 

Fundamentan teóricamente este estudio: a) los trabajos producidos por Alda y 

Leffa (2014), Braga (2013), Gargiulo y Gargiulo (2015), Mayrink (2018), Mayrink 

y Costa (2017), entre otros, para reflexionar sobre las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y su rol en la enseñanza, que muestra, por ejemplo, 

cómo los teléfonos celulares han ganado nuevos roles en nuestro ámbito 

educativo; b) los estudios de Feliciano (2016) y Leite (2019), con una breve 

discusión cuanto a los usos de la aplicación WhatsApp en el aprendizaje de 

lenguas; c) las reflexiones de Dewey (1959), con consideraciones respecto al 

aprendizaje basado en la práctica y la formación crítica y reflexiva de los 

profesores; d) la discusión de Vygotsky (1998) acerca del aprendizaje 

colaborativo con base en la interacción con el otro; e) los estudios de Garrison y 

Anderson (2005), que identifican a las presencias social, cognitiva y de 

enseñanza como esenciales para la formación de una comunidad de aprendizaje 

en un contexto de enseñanza virtual. Los datos de la investigación se recogieron 

a lo largo del segundo semestre de 2017, en las clases de español de una 

universidad pública de São Paulo y en las clases de lengua portuguesa de una 

universidad pública de la ciudad de Córdoba, Argentina. La investigación es de 

cuño etnográfico y se caracteriza como cualitativo-interpretativa. Los registros 

analizados provienen del diálogo mantenido entre los participantes del grupo en 

la plataforma de la aplicación WhatsApp. El análisis enfoca las actividades 

compartidas por los participantes y la calidad de la interacción que hubo entre 

ellos. Los datos revelaron indicios de las tres presencias (social, cognitiva y de 

enseñanza), lo que mostró que el grupo evolucionó hacia la formación de una 

comunidad de aprendizaje. 
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Palabras clave: presencia social, educativa y cognitiva ; comunidad de 

aprendizaje ; intercambio virtual ; WhatsApp Messenger; Portugués y Español. 
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Introdução 

 

Minha trajetória como pesquisadora e professora de língua espanhola 

teve início em 2008, quando passei pelo processo de vestibular e ingressei como 

estudante do curso de Letras na Universidade de São Paulo. Como aluna da 

graduação em Letras – Português e Espanhol na Universidade de São Paulo, no 

período de 2009 a 2014, tive a oportunidade de participar do programa Ensinar 

com Pesquisa, promovido pela Pró-Reitoria de Graduação da USP. Na ocasião, 

realizei duas pesquisas (Elaboração de material didático digital para o ensino de 

espanhol: uso de ferramentas da plataforma Moodle, em 2011, e Preparação de 

sequências didáticas para o ensino de espanhol na plataforma Moodle, em 

2012). Além disso, também atuei como monitora bolsista do LAVIL (Laboratório 

Virtual de Línguas), em 2015.  

Minha participação nesses projetos ampliou meu interesse pela área de 

ensino de línguas com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) e, devido ao meu engajamento nesse campo, decidi avançar em meus 

estudos na pós-graduação junto ao Programa de Pós-Graduação em Língua 

Espanhola e Literaturas Espanhola e Hipano-Americana, na Universidade de 

São Paulo. Foi durante esse percurso que surgiu o convite para participar como 

tutora do projeto Intercâmbio virtual via WhatsApp, que seria realizado com uma 

turma da graduação em Letras Espanhol de uma universidade pública. Este 

acabou se configurando como o contexto de minha pesquisa. 

A proposta de acompanhar uma experiência de intercâmbio virtual se 

mostrou especialmente relevante dentro do momento atual vivido pelas 

universidades que, seguindo as tendências da globalização, buscam 

desenvolver formas de intensa internacionalização e mobilidade acadêmica. 

Desse modo, criam oportunidades para que os estudantes participem de 

programas de intercâmbio que lhes permitam desenvolver parte de seus estudos 

em universidades estrangeiras parceiras.  
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Particularmente, no que diz respeito aos estudantes de línguas 

estrangeiras, a possibilidade de se engajar em um programa de mobilidade 

representa uma real oportunidade de desenvolvimento linguístico, cultural e 

acadêmico. Do ponto de vista daqueles que almejam ser professores, essa 

experiência se mostra fundamental, por expandir seu olhar e sua reflexão sobre 

a língua, bem como sobre a produção cultural do país de destino, aspectos que 

podem refletir positivamente em sua docência futura. 

É possível perceber que muitos estudantes desejam fazer parte desse 

processo, no entanto, por diversos motivos, alguns não conseguem uma 

participação efetiva. Um desses motivos é a falta de oportunidades, pois muitas 

universidades não têm convênios com universidades estrangeiras e algumas 

que os disponibilizam não oferecem bolsas de estudo que possibilitem aos 

estudantes disfrutar de seu intercâmbio com tranquilidade.  

Partindo desse contexto, professores de português e espanhol de uma 

universidade pública localizada na cidade de São Paulo e outra da cidade de 

Córdoba, Argentina, desenvolveram o projeto Intercâmbio virtual via WhatsApp, 

que teve como um de seus objetivos possibilitar a seus alunos a oportunidade 

de realizar interações em língua estrangeira de forma virtual.  

Para viabilizar e tornar possível esse projeto, a equipe de professores das 

duas universidades fez uso das TIC1. Entendidas como “um conjunto de 

tecnologias que permitem produzir, criar, armazenar, transportar, difundir, 

selecionar, distribuir, comunicar informação em forma de voz, imagens e dados 

digitalizados”2 (GARCIA VANCÁRCEL, 2003, s.p. apud GARGIULO; 

GARGIULO, 2015, p. 15), as TIC, além de permitirem o envio e reprodução de 

informações, possibilitam a comunicação e a produção linguística de forma 

autêntica e significativa.  

 
1 Atualmente, também é muito usada a sigla TDIC (Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação). Neste trabalho, aparecerão as duas siglas TIC e TDIC indistintamente, de acordo 
com o autor mencionado. 
2 Tradução minha do original: un conjunto de tecnologías que permiten producir, crear, 
almacenar, transportar, difundir, seleccionar, distribuir, comunicar información en forma de voz, 
imágenes y datos digitalizados 
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A ferramenta tecnológica específica utilizada no projeto desenvolvido 

entre as duas universidades foi o aplicativo WhatsApp3, que é gratuito e se 

mostrou como uma boa opção justamente por possibilitar o compartilhamento de 

mensagens de áudio ou escritas, o envio de mídias, como fotos, arquivos e 

vídeos, e, também por apresentar a alternativa de fazer chamadas de voz e 

vídeo. Outro recurso crucial para o desenvolvimento do projeto, oferecido pelo 

aplicativo, era a possibilidade da criação de grupos. De acordo com a página 

web desse aplicativo:  

O WhatsApp começou como uma alternativa ao sistema de SMS, 
e agora oferece suporte ao envio e recebimento de uma variedade 
de arquivos de mídia: fotos, vídeos, documentos, 
compartilhamento de localização e também textos e chamadas de 
voz. Nossas mensagens e ligações estão protegidas com 
criptografia de ponta-a-ponta, o que significa que terceiros, 
incluindo o WhatsApp, não podem lê-las ou ouvi-las. Por trás de 
cada decisão, encontra-se o nosso desejo em possibilitar que as 
pessoas se comuniquem sem barreiras em qualquer lugar do 
mundo. (<www.whatsapp.com> – Acesso em: 30 maio 2018). 

O apoio desse aplicativo como um ambiente virtual de aprendizagem 

permite o desenvolvimento de interações que se aproximam daquelas realizadas 

na modalidade tandem,4 que pode ser entendida como:  

provimento recíproco de apoio e instrução entre dois aprendizes, 
onde cada um deles é falante nativo ou proficiente na língua-alvo 
do outro e que acontece presencialmente ou mediante outro 
meio de comunicação.  
No caso concreto do teletandem, as trocas telecolaborativas se 
dão por meio de ferramentas de comunicação instantânea, 
particularmente os seus recursos de voz (fala e audição), de 
texto (escrita e leitura) e de imagem (visualização entre os 
interlocutores). (BENEDETTI, 2013, p. 68). 

  Embora reconheçamos uma semelhança entre as duas propostas (ambas 

se justificam por propiciar a interação entre pessoas que pretendem aprender 

uma língua estrangeira), cabe esclarecer que o Teletandem promove a interação 

aluno-aluno, ao passo que o intercâmbio virtual que se realiza no projeto de 

intercâmbio virtual com o WhatsApp mostra a interação aluno-aluno e, também, 

professor-aluno. Além disso, a interação, por ocorrer em grupos, é compartilhada 

 
3 As informações do aplicativo foram retiradas de sua página web: <https://www.whatsapp.com/> 
– Acesso em: 30 maio 2018. 
4 O projeto Teletandem Brasil vem sendo desenvolvido pela Universidade Estadual de Paulista 
(Unesp) em parceria com instituições estrangeiras desde 2011. 
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entre vários pares ao mesmo tempo. Cabe ressaltar que o Teletandem oferece 

uma proposta de interação síncrona, enquanto o intercâmbio virtual via 

WhatsApp possibilita tanto a comunicação síncrona como assíncrona, 

conferindo aos participantes mais autonomia em relação ao gerenciamento de 

seu tempo na realização das atividades. Apesar de priorizar a interação aluno-

aluno, entendemos que, em ambos os contextos, ampliam-se as possibilidades 

de construção de conhecimentos linguísticos e culturais entre pares e de 

desenvolvimento reflexivo e crítico dos alunos, aspectos fundamentais para a 

constituição de comunidades de aprendizagem (GARRISON; ANDERSON, 

2005).  

  Esse é um elemento de suma importância, pois se alinha ao objetivo geral 

desta pesquisa, que é analisar como se constrói, colaborativamente, uma 

comunidade de aprendizagem no contexto das interações entre estudantes de 

duas universidades participantes de um projeto de intercâmbio virtual. De forma 

articulada a esse objetivo maior, identificamos como objetivo específico da 

pesquisa buscar, nas interações entre os participantes desenvolvidas no 

aplicativo WhatsApp, evidências de sua presença cognitiva, social e de ensino, 

as quais, como se verá mais adiante, constituem três dimensões 

interdependentes da experiência educativa, que interagem entre si, promovendo 

o pensamento reflexivo e a aprendizagem colaborativa. 

Os objetivos anteriormente expostos se traduzem nas seguintes 

perguntas de pesquisa:  

1. Quais são as evidências das presenças social, cognitiva e de ensino 

durante as interações entre os participantes do intercâmbio virtual pelo 

aplicativo WhatsApp? 

2. De que forma a participação dos alunos contribui para a conformação 

de uma comunidade de aprendizagem? 

Esta é uma pesquisa de cunho etnográfico e se caracteriza também por 

ser qualitativa-interpretativista. Alguns estudos como o de Tripani (2017) e Leite 

(2019) se relacionam com esta investigação, por retratarem experiências no 

ensino de espanhol mediadas por tecnologias.   
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A relevância deste estudo reside na contribuição que pode trazer para 

uma melhor compreensão da natureza das interações propiciadas por atividades 

educativas desenvolvidas na modalidade à distância e de seu potencial para a 

construção de comunidades de aprendizagem. O trabalho pretende contribuir, 

também, para o desenvolvimento de práticas docentes e metodologias 

inovadoras mediadas pelas TIC. 

 Esta pesquisa está organizada em três capítulos. No capítulo 1, 

Fundamentação Teórica, apresentarei as quatro bases que sustentam este 

trabalho: as TIC e seu papel no ensino; a formação inicial no contexto de Letras; 

Comunidades de Aprendizagem e as três presenças: Cognitiva, Social e de 

Ensino. No capítulo 2, Metodologia, apresento a abordagem metodológica 

utilizada, descrevo meu contexto de pesquisa e seus participantes e discorro 

sobre os procedimentos de coleta e interpretação dos dados. No capítulo 3, 

apresento a Análise de Dados, com uma discussão sobre os indícios das três 

presenças e a formação da comunidade de aprendizagem. Na sequência, nas 

Considerações Finais, respondo as perguntas que nortearam este estudo e 

faço uma breve síntese de seus resultados. Posteriormente, as Referências 

Bibliográficas e os Apêndices encerram este trabalho. 
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1. Fundamentação Teórica 

 O objetivo deste capítulo é apresentar as bases teóricas de apoio para 

este estudo. Parto de uma discussão sobre a importância das TIC no ensino, 

para, em seguida, refletir sobre o seu lugar nos cursos de formação de 

professores. Na sequência, discorro sobre o conceito de formação de 

comunidades de aprendizagem em ambientes virtuais, e descrevo seus três 

elementos constituintes: as presenças cognitiva, social e de ensino. 

1.1.  As TIC e seu papel no ensino 

Estudos desenvolvidos nos últimos anos têm mostrado que as TIC 

desempenham, atualmente, um importante papel não apenas como um canal de 

acesso à informação, mas, também, como um veículo para a construção de 

conhecimentos e de uma participação mais ativa de seus usuários na sociedade. 

Para Gargiulo e Gargiulo (2015, p. 17):  

 
O que caracteriza o uso de internet e o que pasa na web de hoje 
se asocia não apenas com a informação, mas também com a 
comunicação e a interação; responde a uma atitude de participar 
e compartilhar mais que o simples fato de usar ferramentas 
digitais; por isso se fala de web social, a que Tim O’Reilly 
denominou web 2.0.5 Lo que caracteriza el uso de internet y lo 
que pasa en la web de hoy se asocia no solo con la información, 
sino con la comunicación y la interacción; responde a una actitud 
de participar y compartir más que al simple hecho de usar 
herramientas digitales; por eso se habla de web social, a la que 
Tim O’Reilly denominó web 2.0. 
 

As possibilidades abertas pela internet e pelo uso das tic, ao criarem infinitos 

espaços de interação e participação, repercutem positivamente na vida das 

pessoas, em diferentes contextos: o profissional, o pessoal e o academico 

(escolar). Segundo kenski (mayrink; baptista, 2017, p. 227), 

professores e alunos estão naturalmente integrados a cultura 
digital. acessam internet, usam celulares e adquirem praticas 
ligadas ao uso dos dispositivos moveis. este perfil pessoal não 

 
5 Tradução minha do original: Lo que caracteriza el uso de internet y lo que pasa en la web de 
hoy se asocia no solo con la información, sino con la comunicación y la interacción; responde a 
una actitud de participar y compartir más que al simple hecho de usar herramientas digitales; por 
eso se habla de web social, a la que Tim O’Reilly denominó web 2.0. 
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se descola do perfil profissional – de professor ou de aluno – que 
representam nos espaços educacionais. 

Mayrink (2018, p. 94-95) destaca o impacto positivo que as TIC podem ter 

em seus processos de ensino-aprendizagem: 

As novas relações do indivíduo com o mundo (físico e virtual), 
propiciadas pelas tecnologias, também influem em sua maneira 
de aprender, e a educação não pode ficar alheia a essas 
transformações, uma vez que elas impactam diretamente na 
sala de aula. O contexto específico do ensino de línguas 
estrangeiras se vê beneficiado pelo fato de termos, hoje, um 
amplo e inesgotável acesso a recursos que permitem ao aluno 
realizar as mais diversas práticas de linguagem. 

 Considerando as mudanças trazidas pela Web 2.0, Leffa (apud 

MAYRINK; BAPTISTA, 2017), em entrevista, menciona que vivemos em um 

cenário de grandes mudanças e que “não há limites geográficos para o que 

fazemos” (p. 235). Para o autor, essa superação de limites nos leva a derrubar 

paredes, o que descontrói a ideia que estamos fechamos e restritos a lugares 

bem definidos. Ao contrário, podemos transitar por diferentes mundos sem nos 

locomovermos fisicamente. O autor ressalta que não existem limites entre a “sala 

de aula, o escritório, o restaurante ou o quarto de dormir em nossa casa” (p.235), 

podendo, assim, comunicarmo-nos com qualquer pessoa do planeta que tenha 

acesso à internet. Leffa (apud MAYRINK; BAPTISTA, 2017, p. 235) define esse 

movimento da sociedade em rede com a palavra ubiquidade: 

Acho que essa ubiquidade pode ter um impacto muito grande, 
principalmente na aprendizagem de línguas, em que sempre se 
sentiu essa dificuldade de aproximar o locutor da outra língua e 
proporcionar uma interação autêntica. 

 As palavras de Leffa sugerem que essa ubiquidade nos aproxima da ideia 

de onipresença da internet, graças à facilidade que ela nos proporciona, na vida 

cotidiana, de termos acesso aos mais diversos serviços e tipos de informação 

em qualquer lugar do mundo. Basta um celular nas mãos e um pacote de dados 

móveis razoável ou uma rede de WiFi, e podemos fazer compras, pagar contas, 

entrar em contato rapidamente com pessoas que se encontram em lugares 

distantes, realizar visitas virtuais a museus, em diferentes localidades  e países, 

além de acessar arquivos de música, vídeos e filmes, entre outras tantas coisas.  

É também com um clic que podemos buscar novos meios de aprender línguas, 
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utilizando aplicativos destinados a esse fim, consultando dicionários online, 

participando de fóruns de dúvidas, discussões e cursos a distância, sem precisar 

sair fisicamente do lugar.   

 Isso significa que, com o uso expandido da Web 2.0 e a ampliação da 

ubiquidade, os dispositivos móveis e, em particular, o aparelho celular, podem 

ocupar uma posição de destaque na interação do sujeito com o mundo. No 

ensino de línguas, de forma particular, esse aparelho se apresenta, cada vez 

mais, como um instrumento mediador da aprendizagem. Leffa (apud MAYRINK; 

BAPTISTA, 2017), salienta que, embora alguns falem sobre a exclusão digital, 

ele acredita que a expansão do uso de celulares muda esse panorama, 

sinalizando uma “inclusão acelerada em curso” (p. 235). O autor também destaca 

que o dispositivo móvel é “provavelmente a mais inclusiva de todas as 

tecnologias” (p. 236). Também em entrevista, M. Freire (apud MAYRINK; 

BAPTISTA, 2017) observa que “o celular é um instrumento a ser prontamente 

explorado: nem todos têm computador, mas praticamente todos têm um celular 

conectado à Internet” (p. 259). 

 Para Soto et al. (2009, p. 13), cada época traz a sua própria tecnologia a 

ser usada nos processos de ensino-aprendizagem: 

A relação tecnologia e ensino-aprendizagem não é nova, como 
sabemos. Cada época implementou – dentro de um contexto de 
atividades específicas, relacionadas a certas práticas sociais 
concretas – ferramentas que criaram novas possibilidades, e 
também limites e restrições. Uma pedra lascada, [...], um jornal, 
um computador: todos eles instrumentos exteriores ao homem, 
mas que o modificaram profundamente em sua forma de pensar 
e de se relacionar com o mundo. 

 Assim como Soto (2009), Leffa (2006, p. 12 apud ALDA; LEFFA, 2014, p. 

77) também resgata a teoria de Vygotsky, ao afirmar que “toda a aprendizagem 

é sempre mediada por um instrumento, quer seja um artefato cultural, como o 

livro ou a lousa, quer seja um fenômeno psicológico, como a língua ou uma 

estratégia de aprendizagem”. 

 Para Alda e Leffa (2014), a aprendizagem de mediada pela tecnologia 

apresenta para os alunos algumas facilidades que antes não eram possíveis, 
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como aprender em qualquer lugar e a qualquer momento, de forma individual ou 

colaborativa. 

 Discutindo sobre o ensino e a aprendizagem com tecnologias, 

Abdollapour e Maleki (2012, p. 111 apud ALDA; LEFFA, 2014, p. 87) refletem 

sobre a contribuição que o uso dos telefones celulares pode trazer para esse 

processo: 

Já que os telefones celulares estão espalhados por todos os 
lugares e são populares entre os estudantes para a comunicação 
entre eles, estes aparelhos podem oferecer uma alternativa 
motivadora para L2 [...]. Eles também promoveram uma mudança 
pedagógica da didática centrada no professor para uma 
aprendizagem participativa e centrada no aluno.  

Os autores ressaltam que, para que a aprendizagem seja realmente 

significativa, não é necessário apenas que o aluno tenha um bom celular ou uma 

rede de internet muito potente, mas, sim, que as atividades sejam significativas, 

bem elaboradas e consistentes. Para Mayrink e Costa (2017, p. 10):  

a associação do presencial ao virtual pode trazer inúmeros 
benefícios para o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, 
reforçamos a ideia já mencionada de que a integração das 
tecnologias ao ensino, em si, não garante o seu sucesso, pois este 
depende da forma como concebemos as atividades e dos fins que 
pretendemos alcançar com sua utilização das ferramentas e do 
ambiente virtual.  

A integração das tecnologias no ensino também pressupõe repensar as 

metodologias utilizadas, a fim de desenvolver práticas inovadoras, afinadas com 

os novos recursos que hoje temos à disposição. Esse conjunto de ações, que 

envolve o desenvolvimento de atividades e metodologias, constitui um desafio 

para os professores, que devem estar bem preparados e dispostos a enfrentar 

novas situações de ensino em salas de aula presenciais e virtuais. 

 O uso de celulares, particularmente, tem propiciado o aumento da 

utilização de aplicativos6 no ensino, e o WhatsApp tem ganhado espaço nesse 

contexto, o que pode ser explicado pelo alto alcance que tem em situações do 

cotidiano. Para M. Freire (apud MAYRINK; BAPTISTA, 2017), nos últimos anos, 

nossas conversas acontecem predominantemente “em espaços digitais, como 

 
6 Alda e Leffa (2014) definem os aplicativos como a união de vários recursos, como SMS, 
reprodutor de áudio e reprodutor de vídeo. 
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os disponibilizados pelo Facebook e WhatsApp, por exemplo” (p. 257). De 

acordo com Villas Bôas (2018, s.p.), que consultou o suplemento de Tecnologia 

e Informação da Comunicação da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio 

Contínua (Pnad Contínua) do IBGE em 2016, “dos 116 milhões de pessoas que 

acessaram a internet, 94,2% enviaram ou receberam mensagens de texto, voz 

ou imagens por aplicativos como o WhatsApp”. 

 As facilidades comunicacionais propiciadas pelo aplicativo se relacionam 

com as características que o definem. WhatsApp Messenger é um aplicativo de 

mensagens multiplataforma que permite “o envio e recebimento de 

diversos arquivos de mídia: fotos, vídeos, documentos e localização, além de 

textos e chamadas de voz”7.  Segundo Kaieski, Grings e Fetter (2015), esse 

aplicativo oferece a opção de comunicação instantânea e possibilita a 

comunicação em grupos.  

 Essas características nos motivam a desenvolver um olhar ampliado 

sobre esse aplicativo no contexto educacional. Várias pesquisas têm sido 

desenvolvidas nesse sentido. Feliciano (2016), em seu artigo O uso do 

WhatsApp como ferramenta pedagógica, conta sobre sua experiência de 

utilização do aplicativo em suas aulas de Geografia no 7º ano, do Ensino 

Fundamental II. No ensino de Química do 3º ano do Ensino Médio, temos a 

experiência de Moreira e Simões (2017), que nos trazem o trabalho O uso do 

WhatsApp como ferramenta pedagógica no ensino de Química, desenvolvido 

com os estudantes. 

 Como exemplos de utilização do aplicativo no ensino de espanhol, 

citamos os trabalhos Imersão virtual com o Whatsapp: tecnologias móveis no 

ensino e aprendizagem no Ensino Médio, de Diogo (2016), En la palma de la 

mano: o uso do WhatsApp como recurso interacional nas aulas de Espanhol no 

Ensino Médio, realizado por Leite (2019), e o artigo Presença social e 

participação de alunos em interações via WhatsApp, publicado por Mayrink e 

Leite (2018).  

 
7 Fonte: https://www.WhatsApp.com/about/ 
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 Experiências como essas nos indicam que o aplicativo pode ser utilizado 

no ensino e, especificamente, no ensino de línguas. Leffa (apud MAYRINK; 

BAPTISTA, 2017), salienta que essa “tecnologia oferece também a possibilidade 

de um interlocutor autêntico para interagir com o aprendiz” (p. 238). Dessa forma, 

o WhatsApp pode contribuir para ampliar as possibilidades de prática linguística 

dos alunos, ao criar um espaço de participação que rompe as paredes da sala 

de aula presencial e potencializa a interação e a colaboração entre eles. Assim, 

pode-se caminhar em direção a um uso do aplicativo que colabore para trazer 

para a prática pedagógica “formas mais dinâmicas de implementar modos 

colaborativos ou reflexivos de ensinar e aprender” (BRAGA, 2013, p. 58-9).  

 Sendo a aprendizagem colaborativa uma das bases de sustentação desta 

pesquisa, cabe destacar que entendemos a ideia de colaboração sob a óptica 

da teoria sociointeracionista de Vygotsky (1998), que considera que o 

conhecimento se constrói na interação com o meio e com o outro, no 

desenvolvimento de experiências coletivas. Nessa perspectiva, Torres (2004, p. 

50 apud LEITE et al., 2005, p. 1119), explica que uma proposta colaborativa, no 

contexto da aprendizagem on-line, caracteriza-se pela: 

 
[...] participação ativa do aluno no processo de aprendizagem; 
mediação da aprendizagem feita por professores e tutores; 
construção coletiva do conhecimento, que emerge da troca entre 
pares, das atividades práticas dos alunos, de suas reflexões, de 
seus debates e questionamentos; interatividade entre os 
diversos atores que atuam no processo; estimulação dos 
processos de expressão e comunicação; flexibilização dos 
papéis no processo das comunicações e das relações a fim de 
permitir a construção coletiva do saber; sistematização do 
planejamento, do desenvolvimento e da avaliação das 
atividades; aceitação das diversidades e diferenças entre 
alunos; desenvolvimento da autonomia do aluno no processo 
ensino-aprendizagem; valorização da liberdade com 
responsabilidade; comprometimento com a autoria; valorização 
do processo e não do produto. 

Como se vê, nos processos de aprendizagem colaborativa, a interação e 

a mediação8 apresentam-se como elementos constitutivos essenciais, que 

 
8 Entendemos mediação como “a forma como se apresenta e se trata um conteúdo ou tema que 
ajuda o aprendiz a reunir informações, a relacioná-las, organizá-las, administrá-las, discuti-las e 
debatê-las com seus colegas, com o professor e com outras pessoas (interaprendizagem), até o 
momento em que se produz um conhecimento que seja significativo para ele, conhecimento que 



31 

 

 

possibilitam a construção de conhecimentos. De fato, na visão 

sociointeracionista de Vygotsky (1998), a interação entre os pares (mais e menos 

competentes) constitui a base da aprendizagem. Compreendemos que, durante 

o processo de ensino-aprendizagem, todos os participantes podem ser 

mediadores, de acordo com o seu nível de conhecimento do objeto de estudo, 

atuando como pares mais competentes uns dos outros. Essa ideia está 

diretamente relacionada com o contexto deste estudo, em que analisaremos as 

interações dos participantes do projeto Intercâmbio virtual via WhatsApp. Como 

se verá na descrição do contexto apresentado no Capítulo 2, no decorrer das 

atividades, os alunos da disciplina Língua Espanhola II da universidade brasileira 

(falantes nativos de português) e os alunos de uma disciplina de Língua 

Portuguesa da universidade argentina (falantes nativos de espanhol) atuaram 

como pares mais competentes de suas línguas de origem, auxiliando os falantes 

da outra língua em seu processo de aprendizagem do idioma estrangeiro. Esse 

elemento parece fundamental na formação específica do graduando em Letras, 

uma vez que pode auxiliá-lo em sua formação docente e linguística. 

1.2.  Formação tecnológica no contexto de Letras 

Para contextualizarmos a formação inicial do estudante de Letras e a 

incorporação das TIC no curso, recorremos às Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para a Formação de Professores da Educação Básica, do ano 2000, que 

consistem em um conjunto de preceitos que norteiam essa formação 

universitária. Nelas, vemos que as TIC e as novas tecnologias, de forma geral, 

são mencionadas em diferentes pontos do texto, e sua importância é sempre 

salientada: 

[...] as transformações científicas e tecnológicas, que ocorrem de 
forma acelerada, exigem das pessoas novas aprendizagens, não 
somente no período de formação, mas ao longo da vida. Há 
também a questão da necessidade de aprendizagens ampliadas 
– além das novas formas de aprendizagem. Nos últimos anos, 
tem-se observado o uso cada vez mais disseminado dos 
computadores e de outras tecnologias, que trazem uma grande 
mudança em todos os campos da atividade humana. A 
comunicação oral e escrita convive cada dia mais intensamente 
com a comunicação eletrônica, fazendo com que se possa 

 
se incorpore ao seu mundo intelectual e vivencial e que o ajude a compreender sua realidade 
humana e social, e mesmo a interferir nela” (MASETTO, 2012, p. 145). 
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compartilhar informações simultaneamente com pessoas de 
diferentes locais. (p. 9). 

Como é possível observar, já em 2000 o documento destacava a 

necessidade de inovação tecnológica nos cursos de formação de professores. 

No entanto, após vários anos, ainda parece haver uma grave deficiência quanto 

à formação tecnológica docente no contexto do Ensino Superior. Mayrink e Costa 

(2017) apontam que ainda existem muitas dificuldades na integração das TIC na 

sala de aula de formação de professores. Em seu estudo de mestrado, Soares 

(2018) realizou um levantamento a fim de identificar a presença de disciplinas 

obrigatórias e optativas relacionadas às tecnologias, na grade curricular dos 

cursos de licenciatura em Letras/Espanhol de universidades públicas de 

referência, estaduais e federais, do estado de São Paulo. Entre os anos de 2015 

e 2017, a pesquisadora verificou que a estrutura curricular dessas instituições 

públicas não avançou no sentido de ofertar disciplinas com esse teor. A única 

oferta identificada foi a de uma disciplina optativa relacionada às TIC no âmbito 

do curso de Letras/Espanhol da UFSCar.  

 Em contrapartida, é possível identificar iniciativas de uso de tecnologias 

no interior das disciplinas de graduação, no Ensino Superior. Com relação à 

universidade pública brasileira em que esta pesquisa foi desenvolvida, por 

exemplo, Mayrink e Costa (2017) ressaltam que a plataforma Moodle é o 

ambiente virtual mais utilizado pelos professores. Esse ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) tem muitas ferramentas com diferentes níveis de 

interatividade, mas as autoras explicam que os alunos admitem que a maioria 

dos docentes da universidade utilizam esse ambiente como repositório de textos, 

o que parece indicar que os professores ainda não se sentem preparados – ou 

motivados – a incorporar as TIC no ensino de forma mais ampla.  

 Esse problema aponta para a necessidade de criação de espaços de 

formação que contribuam para que o docente se aproprie das TIC de maneira 

inovadora, que lhe permita explorar seu potencial em direção á construção de 

novas práticas. Para Mayrink, (2018, p. 96), é preciso que o docente: 

ressignifique a integração das tecnologias em sua prática 
docente, dando a elas um sentido dentro do contexto social mais 
amplo em que se inserem. Para isso, é necessário que o 
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professor compreenda, reflita e estabeleça relações entre o 
processo de ensino e aprendizagem de línguas e as TIC, 
reconhecendo que estas podem desempenhar um importante 
papel mediador nesse contexto. É preciso, então, que deixe de 
utilizar as TIC como novas ferramentas que apenas reproduzem 
técnicas de ensino tradicionais que poderiam ser substituídas 
por outros tipos de recursos (como o livro didático, por exemplo), 
sem gerar uma transformação das práticas docentes e de 
aprendizagem. 

 Frente a essas dificuldades, vemos, cada vez mais, que o espaço de 

formação inicial, nos cursos de licenciatura, precisam repensar suas propostas 

curriculares, a fim de criar espaços para que os futuros professores vivenciem 

experiências  de aprendizagem mediadas pelas tecnologias que colaborem para 

que construam um conhecimento que, posteriormente, poderão utilizar em suas 

próprias práticas pedagógicas.  

Nesse sentido, é possível estabelecer uma relação entre formação teórica 

e prática baseada nos moldes da simetria invertida, segundo a qual deve haver 

coerência entre as ações desenvolvidas durante a formação do professor e o 

que se espera dele como profissional. Sobre esse modelo, Barros e Brighenti 

(2004, p. 136) explicam que “o professor deverá vivenciar, durante todo o seu 

processo de formação, modos de organização que poderão interferir  na sua 

futura prática pedagógica”. 

 Nessa direção foi elaborado o projeto de intercâmbio virtual que foi objeto 

de estudo neste trabalho. Desenvolvido com vistas a criar uma experiência de 

aprendizagem que contribuísse para a formação docente e linguística dos 

alunos, o projeto pretendia, também, despertar sua consciência sobre o uso de 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem de línguas. O sucesso dessa 

experiência se relacionava diretamente com a possibilidade de criar uma 

comunidade de aprendizagem entre alunos de diferentes universidades, 

localizadas em diferentes países. Dada a importância desse conceito no 

contexto deste estudo, passo a explorá-lo a seguir. 

1.3.  Comunidades de aprendizagem 

O desenvolvimento do processo interativo e colaborativo entre grupos 

parceiros como o que se apresenta nesta pesquisa pode culminar na 
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conformação de uma comunidade virtual de aprendizagem. Considerando a 

centralidade desse tema para esta pesquisa, passamos a discuti-lo com mais 

detalhes nesta seção. 

Aqui, apontaremos diferentes aspectos e compreensões do conceito de 

comunidade de aprendizagem, que, mesmo recebendo diferentes 

denominações de acordo com diferentes autores, tem, como ponto central, a 

ideia de que seus participantes constroem a aprendizagem juntos. 

Tripani (2017, p. 37) nos mostra que as comunidades no ambiente on-line 

recebem diferentes nomenclaturas:  

[...] são distintas as nomeações de acordo com os contextos 
específicos e perspectivas adotadas pelos autores. Algumas 
delas são: comunidades virtuais; comunidades de 
aprendizagem; comunidades virtuais de aprendizagem; 
comunidades virtuais de aprendizagem e prática; comunidades 
on-line. 
Embora com visões diferentes, o denominador comum entre os 
autores para comentar as características de uma comunidade 
virtual é que a mesma se constrói sobre interesses e projetos 
afins entre os participantes. 

Para Sartori e Roesler (2003, p. 3):  

 
As comunidades virtuais são espaços formados por 
agrupamentos humanos no ciberespaço. Seu funcionamento 
está diretamente ligado, num primeiro momento, às redes de 
conexões proporcionadas pelas tecnologias de informação e 
comunicação e, num segundo momento, à possibilidade de, 
neste espaço, pessoas com objetivos comuns, se encontrarem, 
estabelecerem relações, e desenvolverem novas subjetividades.  

Ainda para as autoras: 

 
Dentre as comunidades virtuais, encontramos comunidades 
voltadas para a educação, para a formação on-line, ou seja, as 
comunidades virtuais de aprendizagem. Estas são criadas a 
partir de objetivos definidos, principalmente o de desenvolver 
habilidades e competências e de formação geral ou profissional 
em determinado grupo, agrupando e oferecendo dispositivos de 
informação e comunicação para seus integrantes travarem 
relações com o objetivo comum de aprender. (SARTORI e 
ROESLER, 2003, p. 7) 

Garrison e Anderson (2005, p. 44), por sua vez, definem que: 
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Uma comunidade de aprendizagem, desde a perspectiva 
educativa, é composta de professores e estudantes que 
interagem com o objetivo de facilitar, construir e validar a 
compreensão, e de desenvolver capacidades que conduzam a 
continuar a formação no futuro. Uma comunidade desse tipo 
fomenta simultaneamente a independência cognitiva e a 
interdependência social. É a justaposição destes dois aspectos 
aparentemente contraditórios que cria a faísca que acende a 
experiência educativa autêntica. Esta possui valor humano e 
oferece resultados sociais positivos. A partir de muitos pontos de 
vista, a educação é uma atividade em que o indivíduo dá sentido 
às suas vivências sociais. A comunidade de aprendizagem é 
uma fusão do mundo individual (subjetivo) e o mundo 
compartilhado (objetivo). 9 

Como se vê, o principal objetivo de uma comunidade virtual de 

aprendizagem é justamente desenvolver a aprendizagem de seus participantes, 

que devem estar caminhando em busca de um mesmo objetivo comum, o que 

só se torna possível em virtude da troca de informações que é desenvolvida 

dentro de um espaço de diálogo. A interação, nesse contexto de aprendizagem, 

é essencial para o bom desenvolvimento da aprendizagem. Dentro da 

comunidade, os indivíduos que pertencem a ela dependem um do outro e a 

aprendizagem de cada um depende da contribuição de todos. No caso de uma 

comunidade formada em um ambiente virtual, tudo que é compartilhado pelos 

participantes (registros escritos ou de voz, áudios, vídeos, arquivos de texto etc) 

pode ser indicador do grau de pertencimento que os estudantes podem 

desenvolver naquele ambiente. A presença ou ausência do participante interfere 

diretamente na formação e coesão do grupo que, aos poucos, pode se 

transformar em comunidade de aprendizagem. No entanto, para que isso ocorra, 

esse processo precisa de diferentes estímulos, como, por exemplo atividades 

motivadoras, um ambiente que acolha a participação dos alunos, conteúdos 

significativos, etc. 

 
9 Tradução minha do original: “Una comunidad de aprendizaje, desde la perspectiva educativa, 
se compone de profesores y estudiantes que interactúan con el objetivo de facilitar, construir y 
validar la comprensión, y de desarrollar capacidades que conduzcan a continuar la formación en 
el futuro. Una comunidad de ese tipo fomenta simultáneamente la independencia cognitiva y la 
interdependencia social. Es la yuxtaposición de estos dos aspectos aparentemente 
contradictorios la que crea la chispa que enciende la experiencia educativa auténtica. Ésta posee 
valor humano y ofrece resultados sociales positivos. Desde muchos puntos de vista, la educación 
es una actividad en que el individuo da sentido a sus vivencias sociales. La comunidad de 
aprendizaje es una fusión del mundo individual (subjetivo) y del mundo compartido (objetivo)”. 
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Segundo Garrison e Anderson (2005), a conformação de comunidades de 

aprendizagem depende da configuração de experiências educativas autênticas 

e do desenvolvimento do pensamento reflexivo10 que, de acordo com Dewey 

(1959), se desenvolve com base nas experiências que vivenciamos. Segundo 

esse autor, o pensamento reflexivo precisa ser desenvolvido e aprimorado, e a 

educação é condição fundamental para que ele se concretize. Para Dewey 

(1959, p. 14), o pensamento reflexivo é constituído por uma cadeia; “a reflexão 

não é apenas uma sequência, mas uma consequência”, em que cada ideia apoia 

a outra formando uma sucessão de pensamentos. 

Além disso, Garrison e Anderson (2005, p. 49) identificam três importantes 

dimensões interdependentes da experiência educativa que interagem entre si, 

promovendo o pensamento reflexivo e a aprendizagem colaborativa: a presença 

cognitiva, a presença social e a presença de ensino. Essas presenças são 

observadas em contextos de aprendizagem online e se manifestam de acordo 

com o papel que cada interagente assume em sua participação.  

1.4.  As três presenças: cognitiva, social e de ensino  

Os estudos de Garrison, Anderson e Archer (2000), Garrison e Anderson 

(2005) e Garrison (2016) propõem um modelo de análise que permite identificar 

“a qualidade das interações desenvolvidas em ambientes digitais de 

aprendizagem, por meio da observação do processo colaborativo que ali ocorre 

e que contribui para a conformação de uma comunidade de investigação” 

(MAYRINK; LEITE, 2018). Para os autores, a comunidade se constitui de três 

elementos interdependentes: a presença social, a presença de ensino e a 

presença cognitiva. O discurso dos participantes, produzido ao longo de suas 

interações, apresenta pistas (indicadores) que apontam para o desenvolvimento 

das diferentes presenças. 

A presença social manifesta a forma como o estudante se posiciona social 

e emocionalmente na comunidade de aprendizagem: 

 
 

10 A visão de Garrison e Anderson se apoia na teoria de Dewey (1933), que entende o 
pensamento reflexivo como “uma consideração ativa, persistente e cuidadosa de qualquer 
crença ou suposta forma de conhecimento à luz das bases que a sustentam e das consequências 
ulteriores às quais conduz” (DEWEY, 1933, p. 9, tradução livre). 



37 

 

 

Entendemos por presencia social <<a capacidade dos 
participantes em uma comunidade de investigação de projetar a 
si mesmos social e emocionalmente, como pessoas “reais” (ou 
seja, sua personalidade plena), mediante os meios de 
comunicação em uso>>.11(GARRISON; ANDERSON; ARCHER, 
2000, p. 94 apud GARRISON; ANDERSON, 2005, p. 50). 

De acordo com os autores, os estudantes conseguem, por meio de “pistas 

sociais”, marcar a sua presença social no texto, o que contribui para diminuir 

possíveis lacunas decorrentes da ausência da interação face-a-face. As pistas 

sociais podem, também, chegar a estimular alunos menos extrovertidos à 

participação, pois constituem uma forma de marcar a sua presença de uma 

maneira diferente (mais “protegida”) daquela que costuma ocorrer em ambientes 

presenciais. 

Garrison e Anderson (2005) indicam quatro categorias relacionadas com 

a presença socialafeto, comunicação aberta e coesão. O seguinte quadro 

relaciona essas categorias com seus respectivos descritores/indicadores 

(marcas que ajudam a identificar, no discurso dos participantes, a presença 

social) 

  

 
11 Tradução minha do original:  Entendemos por presencia social <<la capacidad de los 
participantes en una comunidad de investigación de proyectarse a sí mismos social y 
emocionalmente, como personas “reales” (es decir, su personalidad plena), mediante los medios 
de comunicación en uso>>. 
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Quadro 1: Categorias e indicadores da presença social 

 

Fonte: Adaptado de Garrison e Anderson (2005). Tradução de Tripani (2017, p. 49). 

CATEGORIA INDICADORES DEFINIÇÃO 

A
F

E
T

O
 

Expressar emoções 

Expressões convencionais ou não 
convencionais de emoção (pontuação 
repetitiva, proliferação de maiúsculas, 
emoticons/emojis etc.) 
 

Recorrer ao humor 
Brincadeiras, ironias, meias palavras, 
sarcasmo 
 

Expressar-se abertamente 
Apresenta detalhes da vida fora da sala 
de aula ou expressa vulnerabilidade 
 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 A
B

E
R

T
A

 

Seguir o fluxo da conversa 

Empregar o sinal de resposta do software 
ao invés de iniciar um novo eixo de 
comunicação 
 

Citar as mensagens de 
outros 

Empregar os recursos do software para 
citar as mensagens completas de outros 
ou cortar e colar fragmentos de outras 
mensagens 
 

Referir-se explicitamente à 
mensagem de outros 

Fazer referências aos conteúdos de 
outras mensagens 
 

Fazer perguntas 
Os estudantes fazem perguntas de 
outros estudantes ou do moderador 
 

Expressar apreço 
Felicitar os demais (elogiar) pelo 
conteúdo de suas mensagens 
 

Expressar acordo 
Expressar acordo com outros ou com o 
conteúdo de suas mensagens 
 

C
O

E
S

Ã
O

 

Vocativos 
Dirigir-se ou referir-se aos participantes 
por seus nomes 
 

 
Dirigir-se ou referir-se ao 
grupo usando pronomes 
inclusivos 
 

Dirigir-se ao grupo como “nós”, “nosso 
grupo” 
 

Elementos fáticos, 
saudações 

Comunicação que desempenha 
meramente uma função social, 
saudações, despedidas 
 



39 

 

 

Na categoria afeto, temos a relação afetiva em evidência. As emoções 

dos participantes são demonstradas por meio de recursos como o humor, por 

exemplo. A própria linguagem é utilizada como uma maneira de demonstrar afeto 

e, no contexto específico do WhatsApp, há diferentes formas de expressar 

sentimentos, como, por exemplo, o uso de emoticons/emojis ou de maiúsculas 

para sinalizar que alguém está gritando.   

A comunicação aberta estimula o fluxo da conversa e mostra uma relação 

direta que pode haver entre os participantes; nela é possível fazer perguntas, 

expressar acordos, entre outros. 

De acordo com os autores, a coesão é fundamental para a construção de 

significados em uma comunidade de aprendizagem. Ela é construída por meio 

de diferentes recursos, como, por exemplo, o uso de vocativos ou o uso do 

pronome nós ou outros semelhantes, inclusivos, que criam a sensação de 

pertencimento ao grupo. 

Para Garrison e Anderson (2005), a presença social pode ser medida: 

muita ou pouca presença social podem prejudicar o desenvolvimento da 

comunidade virtual de aprendizagem. Como exemplos, temos estratégias como 

o humor que, se não forem bem utilizadas, podem prejudicar o ambiente virtual, 

pois podem surgir situações de mal-entendido. Garrison e Anderson (2005) 

afirmam que é aconselhável realizar uma reunião presencial que ajude no 

estabelecimento da presença social entre os participantes antes de que seja 

estabelecido seu contato no ambiente de e-learning. 

Segundo os autores, a forma como o professor atua na comunidade virtual 

de aprendizagem também é decisiva para definir como os participantes 

evidenciarão a presença social. Suas atitudes no AVA podem servir de exemplo 

para os outros interagentes, e podem colaborar no estabelecimento de uma 

relação de confiança entre eles. A presença social se mostra decisiva para 

ressaltar o lado emocional de cada participante, mostrando como eles reagem 

ao serem expostos a diferentes situações. O uso do aplicativo WhatsApp como 

cenário de interação pode facilitar a manifestação dessa presença, pois o 

aplicativo dispõe de distintas ferramentas que marcam sua versatilidade no que 
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diz respeito a propiciar a espontaneidade dos participantes: eles podem, com 

rapidez, responder aos colegas de grupo e, dessa maneira, reagir de forma 

original revelando suas opiniões e sentimentos (que podem ser expressos com 

uma enorme variedade de emojis disponibilizadas pelo aplicativo). 

A presença de ensino12 evidencia o papel daquele que impulsiona os 

participantes durante todo o processo de aprendizagem, conduzindo-os em 

direção da obtenção de resultados educativos: 

A presença docente é definida como a ação de <<desenhar, 
facilitar e orientar os processos cognitivo e social com o objetivo 
de obter resultados educativos pessoalmente significativos e de 
valor docente>>.13 (GARRISON, ANDERSON, 2005, p. 51). 

Para Garrison e Anderson (2005, p. 97), para que a presença de ensino  

seja bem desempenhada em um espaço de e-learning, é necessária a presença 

de um professor competente e responsável, que saiba preparar as atividades 

que serão desenvolvidas, que tenha pleno domínio da matéria que leciona e que 

seja um “animador social”, para que os estudantes se sintam motivados a 

participar. 

Garrison e Anderson (2005) identificam diferentes elementos constituintes 

da presença de ensino: a) o desenho educativo e organização; b) a função 

facilitadora do discurso; c) o ensino dirigido. 

Segundo os autores, o desenho educativo e organização: 

oferecem a macroestrutura para qualquer experiência educativa 
e implicam responsabilidades e funções similares. A diferença 
consiste em que o desenho se refere as decisões estruturais 
adotadas antes que comece o processo, enquanto a 
organização se refere a decisões similares que são tomadas 
para se adaptar as mudanças durante a transação educativa.14 
Garrison e Anderson (2005, p. 99) 

 
12 A tradução do termo “presencia docente” por “presença de ensino” se justifica por este termo 
se mostrar mais abrangente, isto é, por evidenciar que todos os interagentes podem assumir 
esse papel. 
13 Tradução minha do original: La presencia docente es definida como la acción de <<diseñar, 
facilitar y orientar los procesos cognitivo y social con el objetivo de obtener resultados 
educativos personalmente significativos y de valor docente>>. 
14 Tradução minha do original: El diseño y la organización ofrecen la macroestructura para 
cualquier experiencia educativa e implican responsabilidades y funciones similares. La diferencia 
consiste en que el diseño se refiere a las decisiones estructurales adoptadas antes de que 
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O quadro a seguir apresenta os indicadores e exemplos da categoria 

desenho educativo e organização: 

Quadro 2: Desenho educativo e organização e seus indicadores 

INDICADORES EXEMPLOS 

Determinar o programa de estudos “Esta semana hablaremos de” 

Desenhar métodos 
“Voy a repartiros en diferentes 

grupos y comentaréis” 

Estabelecer um calendário 
“Envía un mensaje antes del viernes, 

por favor” 

Utilizar o meio de forma efetiva 

“Cuando contestes (por e-mail), 

intenta referirte a temas que otros 

hayan planteado” 

Estabelecer pautas de conduta e 

cortesia na comunicação eletrônica 

(netiquette) 

“Intenta escribir mensajes breves” 

Apresentar observações no nível 

macro do conteúdo dos cursos 

“Esta presentación pretende 

ofreceros una gama amplia de 

herramientas y competencias que 

podréis utilizar para decidir cuándo y 

cómo emplear las diferentes técnicas 

de investigación” 

Fonte: Adaptado de Garrison e Anderson (2005). Tradução de Tripani (2017, p. 46). 

Outro elemento definidor da presença docente é a função facilitadora do 

discurso, que significa conduzir o discurso em busca do objetivo educativo. Para 

conduzir esse discurso, é imprescindível que o docente domine diferentes 

assuntos, acompanhe de perto a comunicação entre os estudantes e, com isso, 

preste atenção em quem realmente está participando das interações, buscando 

meios para que aqueles que não estão participando possam se integrar ao 

grupo: “O professor deve dar exemplos de respostas apropriadas e relevantes, 

 
comience el proceso, mientras que la organización se refiere a decisiones similares que son 
tomadas para adaptarse a los cambios durante la transacción educativa. 
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chamar a atenção sobre as respostas bem fundamentadas e estabelecer 

associações entre as mensagens” (GARRISON; ANDERSON, 2005, p. 101).15 

O quadro a seguir apresenta os indicadores da categoria facilitar o 

discurso: 

Quadro 3: Indicadores da função de facilitar o discurso 

INDICADORES EXEMPLOS 

Identificar áreas de acordo/desacordo 
“Juan, María ha aportado un contraejemplo 

flerte a tu hipótesis. ¿Qué le contestarías?” 

Tentar alcançar um consenso 
“Creo que, de hecho, Juan y María están 

diciendo lo mismo” 

Animar, reconhecer ou reforçar as 

contribuições dos estudantes 

“Gracias por tus observaciones, son muy 

acertadas” 

Estabelecer um clima de estudo 

“No te preocupes demasiado por evitar 

‘pensar en voz alta’ en el fórum. Después de 

todo, este es un lugar para ensayar ideas” 

Extrair opiniões dos participantes, promover 

o debate 

“¿Algún comentario más sobre este asunto?” 

“¿Alguien quiere decir algo más sobre esto?” 

Avaliar a eficácia do processo 
“Creo que aquí nos estamos desviando um 

poco” 

Fonte: Adaptado de Garrison e Anderson (2005). Tradução de Tripani (2017, p. 47). 

Ainda de forma relacionada à presença de ensino, manifesta-se a 

categoria ensino dirigido que, de acordo com Garrison e Anderson (2005, p. 103), 

está associada a “assuntos específicos de conteúdo, como o diagnóstico de 

erros de conceito”16, além de se relacionar com o estabelecimento de uma linha 

de pensamento ou a apresentação de diferentes fontes de informação e 

consulta, por exemplo. Seus indicadores são destacados a seguir: 

 
15 Tradução minha do original: “El profesor debe dar ejemplos de respuestas apropiadas y 
relevantes, llamar la atención sobre las respuestas bien razonadas y establecer asociaciones 
entre los mensajes.”  
16 Tradução minha do original: “asuntos específicos de contenido, como el diagnóstico de errores 
de concepto”. 
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Quadro 4: Indicadores do ensino dirigido 

INDICADORES EXEMPLOS 

Apresentar conteúdos/questões “B. dice... ¿qué pensáis?” 

Centrar o debate em temas 

específicos 

“Creo que eso es un callejón sin 

salida.” 

Resumir o debate 

“La cuestión original era… J. dijo... M. 

dijo... hemos llegado a la conclusión 

de que… Aún no hemos tocado el 

tema relativo a…” 

Confirmar o que entenderam 

mediante a avaliação e o feedback 

explicativo 

“Estás cerca, pero no has dado 

cuenta de... y eso es importante 

porque...” 

Diagnosticar os erros de conceito 

“Recuerda, B. habla desde una 

perspectiva administrativa, por tanto, 

ten cuidado cuando dices...” 

Injetar conhecimento desde 

diferentes fontes, por exemplo livros 

de texto, artigos, internet, 

experiências pessoais 

“Estuve en una lectura con B. una 

vez, y dijo... Puedes encontrar las 

actas en http://www...” 

Responder a preocupações técnicas 
“Si quieres incluir un hiperlink en tu 

mensaje, tienes que…” 

Fonte: modificado/adaptado de Garrison e Anderson (2005). Tradução de Tripani (2017, p. 48). 

A presença de ensino, além de evidenciar o papel do docente, também 

pode ser assumida pelos outros participantes que interagem nas interações 

online. Relembrando Vygotsky (1998), sabemos que é possível que os alunos 

atuem como pares mais competentes uns dos outros. Para Garrison e Anderson 

(2005, p.104), “à medida que os participantes se desenvolvem a partir do ponto 
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de vista cognitivo e social, a presença docente se torna mais distribuída”17.. 

Mayrink e Gargiulo (2016, p. 197) reforçam a ideia dos autores:  

 
Por trás de uma comunidade de aprendizagem se estabelece uma 
dinâmica horizontal de interação, onde o conhecimento e as 
reações se constroem discursivamente. Não se compartilha 
somente o saber académico, mas sim, a partir do desenho 
adequado, se coloca em jogo os saberes prévios, as vivências, as 
opiniões, as reflexões, as que a partir das interações criam 
presença na virtualidade. Os entornos virtuais de aprendizagem 
favorecem que a presença social, a presença cognitiva e a 
presença docente possam ser desempenhadas por qualquer dos 
integrantes da comunidade, que são os que em muitas vezes 
atuam como mediadores da aprendizagem e contribuem em 
conjunto, colaborativamente, para a construção de 
conhecimentos.18 

Por fim, Garrison, Anderson e Archer (2000, p. 11 apud GARRISON; 

ANDERSON, 2005, p. 50) esclarecem que a presença cognitiva está 

intrinsecamente ligada aos significados construídos pelo estudante durante o 

processo educativo: 

 
[...] a presença cognitiva se refere aos resultados educativos 
pretendidos e conseguidos. Entendemos a presença cognitiva  
<<como o ponto até o qual os estudantes são capazes de 
construir significado mediante a reflexão continua em uma 
comunidade de aprendizagem>>19.  

Para os autores, os “processos e resultados cognitivos formam o núcleo 

das interações”20 (GARRISON; ANDERSON, 2005, p. 84), o que significa que a 

presença cognitiva estaria intrinsecamente ligada ao desenvolvimento do 

discurso crítico da aplicação de conhecimento de alto nível. Relacionada a ela, 

 
17 Tradução minha do original: “A medida que los participantes se desarrollan desde el punto de 
vista cognitivo y social, la presencia docente se vuelve más distribuida.” 
18 Tradução minha do original: “En una comunidad de aprendizaje subyace una dinámica 
horizontal de interacción, donde el conocimiento y las relaciones se construyen discursivamente. 
No se comparte solo el saber académico, sino que, a partir del diseño adecuado, se ponen en 
juego los saberes previos, las vivencias, las opiniones, las reflexiones, las que a partir de las 
interacciones crean presencia en la virtualidad. Los entornos virtuales de aprendizaje favorecen 
que la presencia social, la presencia cognitiva y la presencia docente puedan ser aportadas por 
cualquiera de los integrantes de la comunidad, quienes a la vez actúan como mediadores del 
aprendizaje y contribuyen entre todos, colaborativamente, a la construcción de conocimientos”. 
19 Tradução minha do original: la presencia cognitiva se refiere a los resultados educativos 
pretendidos y conseguidos. Entendemos la presencia cognitiva <<como el punto hasta el cual 
los estudiantes son capaces de construir significado mediante la reflexión continua en una 
comunidad de investigación>>.  
20 Tradução minha do original: “procesos y resultados cognitivos forman el núcleo de las 
interaciones” 
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estaria o desenvolvimento do significado que se concretizaria apenas pela 

reflexão e pelo discurso. 

Os autores apontam para outro fator que se associa ao pensamento crítico 

que se apoia no pensamento reflexivo de Dewey (1933): “la interrelación entre el 

mundo privado y el público” (GARRISON; ANDERSON, 2005, p. 85), isto é, o 

pensamento crítico considera a autonomia intelectual, mas se pautaria 

prioritariamente na esfera social e comunitária.   

Segundo Garrison e Archer (2000 apud GARRISON e ANDERSON, 2005, 

p. 88), o pensamento crítico pode ser definido em termos de investigação prática, 

que se divide em quatro fases: ativação, exploração, integração e resolução. 

Essas fases nos ajudam a delinear a presença cognitiva. Para Garrison e 

Anderson (2005, p. 88) “o processo cooperativo e reflexivo do e-learning 

apresenta um grande potencial para facilitar o pensamento crítico, aspecto 

central de toda experiência educativa”21 . 

O quadro a seguir apresenta as quatro fases constituintes da investigação 

prática, com os descritores e indicadores que permitem identificá-las em 

contextos de aprendizagem online (e-learning)22. 

 

  

 
21 Tradução minha do original: “el proceso cooperativo y reflexivo del e-learning presenta un gran 
potencial para facilitar el pensamiento crítico, aspecto central de toda experiencia educativa”. 
22 O quadro aqui apresentado não possui exemplos de seus indicadores, porém, na análise dos 
dados, os exemplos reais desta pesquisa ocuparão esse lugar, colocando as fases da 
investigação prática, indicativa da presença cognitiva, em evidência. 
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Quadro 5: Descritores e indicadores da investigação prática de acordo com 

suas fases

FASE DESCRITOR INDICADOR 

ATIVAÇÃO Evocativo (Indutivo) 
Reconhecer o problema 

Confusão 

EXPLORAÇÃO Inquisitivo (divergente) 

Divergência 

Intercâmbio de 

Informação 

Sugestões 

Chuva de ideias 

Saltos intuitivos 

INTEGRAÇÃO 
Tentativa 

(convergente) 

Convergência 

Síntese 

Soluções 

RESOLUÇÃO 
Comprometido 

(dedutivo) 

Aplicar 

Comprovar 

Defender 

Fonte: Adaptado de Garrison e Anderson (2005). Tradução de Tripani (2017, p. 51). 

A primeira fase, a ativação, corresponde ao início do pensamento crítico, 

o que pode ser desencadeado por uma atividade que exija o total engajamento 

dos alunos. Essa atividade poderia ser, por exemplo, a apresentação de um 

problema cuja solução implicasse a mobilização de experiências e de 

conhecimentos prévios dos estudantes. Para Garrison e Anderson (2005):  

 
Esta discussão gera muitos resultados positivos em términos de 
participação dos estudantes, da avaliação do estado de 
conhecimento e da geração de ideias construtivas e não 
esperadas23. (p. 89). 

O fato de terem algo empírico que os motive a debater e os incite a 

participar, pode levar os alunos à segunda fase: a exploração. Essa fase requer 

que os estudantes compreendam a raiz do problema e depois busquem 

informações e explicações que poderão ser usadas para sua resolução. Eles 

 
23 Tradução minha do original: “Este planteamiento genera muchos resultados positivos en 
términos de la participación de los estudiantes, de la evaluación del estado del conocimiento y 
de la generación de ideas constructivas y no esperadas.” 
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podem fazer isso em grupos ou individualmente, buscando sua própria 

bibliografia. É nessa etapa que surgem pensamentos controversos e se entra em 

conflito na busca por uma solução. 

A terceira fase, inerente ao desenvolvimento da investigação prática e, 

por conseguinte, à construção da presença cognitiva, é a integração, a qual, de 

acordo com Garrison e Anderson (2005), é a etapa de construção de 

significados. Nesse momento, os estudantes organizam as ideias discutidas 

anteriormente e é quando se elabora “uma solução ou explicação apropriada”24 

(p. 92). 

A resolução é a quarta e última fase e se caracteriza por viabilizar a 

aplicação direta ou indireta da solução, o que contribui na busca de construção 

de significados. Para os autores, essa etapa, em muitos casos, apresenta novas 

perguntas que fomentariam a aprendizagem contínua. 

Para Garrison e Anderson (2005), as três presenças – social, de ensino e 

cognitiva - são interdependentes e complementares. Dessa relação, nasce a 

comunidade virtual de aprendizagem e se constitui a experiência educativa. Esse 

processo dinâmico que integra e articula as três presenças é representado pelos 

autores por meio da seguinte figura: 

 
24 Tradução minha do original: “uma solución o explicación apropiada”. 
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Figura 1 - Modelo de Comunidade de Investigação 

 
 

Fonte:  https://coi.athabascau.ca. Tradução de Tripani (2017, p. 44). 
 

A figura acima representa a intersecção que existe entre as presenças, 

evidenciando que elas não se desenvolvem sozinhas, mas que existe uma 

relação de pertencimento e dependência entre elas. Vemos que seus elementos 

se misturam para formar a experiência educativa. É visível que a criação do 

clima, por exemplo, não faz parte apenas da presença social, mas também da 

presença de ensino e da cognitiva. Ter um bom clima é fundamental para que a 

presença de ensino se desenvolva com fluidez, direcionando todos rumo à 

presença cognitiva. Conseguir criar um clima favorável pode representar um 

desafio no ambiente virtual de aprendizagem, principalmente por demonstrar a 

dimensão da capacidade social que o docente precisa ter para transformar o 



49 

 

 

AVA em um ambiente acolhedor e que propicie o desenvolvimento do 

pensamento reflexivo e crítico dos participantes.  

O discurso de apoio também se mostra como parte das três presenças, e 

não precisa necessariamente ser desenvolvido apenas pelo professor, mas pode 

ser desenvolvido por qualquer participante, desde que esteja socialmente 

empenhado em interagir com os colegas, almejando o surgimento de uma 

discussão crítica fomentada por um pensamento reflexivo em relação à sua 

própria prática.  

A seleção de conteúdos também aparece sendo permeada pelas três 

presenças. Sendo, normalmente, uma responsabilidade assumida pelo docente, 

a seleção de conteúdos é um elemento que pode instigar ou não a curiosidade 

e a vontade de participar dos alunos. Intrinsecamente ligada à presença de 

ensino, ela passa pela presença social representando como os participantes 

podem reagir socialmente ao conteúdo e também a como o docente pode 

compartilhá-lo com os discentes. Uma boa seleção de conteúdos pode ser capaz 

de conduzir a todos em busca de soluções que sejam um exemplo de resolução 

para um problema complexo.  

Todas as presenças e elementos são determinados pelo contexto de 

interação, diretrizes disciplinares, contexto educativo e aplicações possibilitadas 

pelas interações. Esse conjunto conforma a experiência educativa.   

Podemos depreender que a dimensão da comunidade extravasa o 

ambiente virtual em que ela se constitui, pois espera-se que os saberes 

desenvolvidos ali ultrapassem o limite imposto pela situação de ensino-

aprendizagem e se reverberem na vida real e cognitiva de cada participante.  

Como já antecipamos, buscarei, neste estudo, identificar, nas interações 

entre os participantes do intercâmbio virtual via WhatsApp, evidências de sua 

presença cognitiva, social e docente. No próximo capítulo, detalharemos os 

procedimentos que nos permitirão alcançar esse objetivo.  
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2. Metodologia  

O objetivo deste capítulo é descrever a natureza desta pesquisa, seu 

contexto e seus participantes. Apresentarei, também, os instrumentos utilizados 

para a coleta de dados e os procedimentos de análise. 

2.1. Natureza da pesquisa 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. Pádua (2004) explica que a 

pesquisa qualitativa prioriza as relações na sociedade, e, para isso, observa os 

valores, as motivações, crenças e representações que estão presentes nessas 

relações. Para a autora, esse tipo de pesquisa evidencia os significados dos 

fenômenos e processos sociais.  Para Ricardo, “a pesquisa qualitativa aceita o 

fato de que o pesquisador é parte do mundo que ele pesquisa” (p. 58, 2008), 

aspecto que dá mais liberdade ao pesquisador. 

A pesquisa se caracteriza também como interpretativista, ao focalizar a 

observação de sujeitos e se centrar na análise minuciosa da interação que 

estabelecem com seus pares. 

Vale destacar, ainda, que o estudo é de cunho etnográfico. Segundo 

André (p.28, 1995), a pesquisa de cunho etnográfico está marcada pelo contato 

direto do pesquisador com a situação pesquisada e também aponta a descrição 

da cultura e isso inclui, por exemplo, práticas, linguagens, entre outras. Para a 

autora, “a preocupação central dos estudiosos da educação é com o processo 

educativo”, o que se relaciona diretamente com esta pesquisa, pois se busca 

entender se, no processo educativo estudado, é possível evidenciar as três 

presenças indicadas por Garrison e Anderson (2005) - as presenças social, 

cognitiva e de ensino – e se a experiência aponta para a conformação de uma 

comunidade virtual de aprendizagem.  

De forma mais específica, e considerando o contexto particular em que se 

insere este estudo, podemos partir do que Hine (2011) nos diz sobre as 

mudanças que estão ocorrendo nos estudos etnográficos, e relacioná-lo com a 

etnografia virtual, que consiste em estudar as práticas sociais na internet e os 
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significados dessas práticas para os participantes das interações virtuais (HINE, 

2011, p. 33). De acordo com a autora: 

(...). A etnografia mantém um interesse especial pelo estudo “do 
que as pessoas fazem” com a tecnologia e, uma vez que 
interpretamos o ciberespaço como um lugar no qual se atua, 
podemos começar a estudar exatamente o que se faz, por que 
e em quais termos.25   

 Como se verá, o propósito deste estudo foi, justamente, analisar “o que 

as pessoas fizeram com a tecnologia”, neste caso, o que os participantes fizeram 

e como se relacionaram durante as interações na plataforma do aplicativo 

WhatsApp. Para isso, serão analisados os textos escritos e de áudio produzidos 

pelos alunos, docentes e tutoras, com base nas categorias propostas por 

Garrison e Anderson (2001). 

 Nesse contexto, é importante ressaltar que eu, como tutora-pesquisadora, 

estive atenta ao que acontecia nesse ambiente virtual e desenvolvi uma 

observação participante. Para André (1995, s.p.), a observação participante é 

uma ação característica da etnografia e se caracteriza por esse nome “porque 

parte do princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com 

a situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado”. Como se verá na 

análise dos dados, em alguns momentos, estabeleci contato com os alunos 

participando de algumas ações para motivá-los a se engajarem nas atividades 

propostas. 

 Para Thiollent (2009), na observação participante, o pesquisador sente a 

necessidade de ser aceito pelo grupo pesquisado e para isso desenvolve uma 

“aparente identificação” com os integrantes do grupo. No caso desta pesquisa, 

a identificação com os participantes discentes foi genuína, talvez pela 

semelhança de papéis (já fui aluna da mesma disciplina que os participantes 

brasileiros cursavam), pela proximidade de idades e também pelo constante 

empenho em aprender mais sobre a língua estrangeira que estudo. 

 
25 Tradução do original: “(…) La etnografía mantiene un interés especial por el estudio “de lo que 
la gente hace” con la tecnología y, una vez que interpretamos el ciberespacio como un lugar em 
el que se actúa, podemos empezar a estudiar exactamente qué se hace, por qué y en qué 
términos”. 
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 Na próxima seção descreverei o contexto em se desenvolveu esta 

pesquisa. 

2.2. Contexto da pesquisa 

Conforme já mencionei, a pesquisa tem como foco uma experiência de 

intercâmbio virtual via WhatsApp que foi desenvolvida entre estudantes de duas 

universidades públicas: uma localizada na cidade de São Paulo e uma da cidade 

de Córdoba, Argentina.  

Os dados que compõem este estudo foram gerados no decorrer de 11 

semanas, ao longo do segundo semestre letivo do ano de 2017, durante o 

desenvolvimento das disciplinas Língua Espanhola II, do curso de Letras-

Espanhol da universidade de São Paulo e Lengua Portuguesa I, do curso de 

Profesorado de Portugués. da universidade da cidade de Córdoba. Os 

participantes foram os alunos dessas disciplinas, além dos professores que as 

ministraram, uma auxiliar docente e uma tutora (eu, pesquisadora, que 

desempenhei o papel de mediadora em algumas das atividades). O projeto 

desenvolvido foi idealizado pelos professores ministrantes dessas duas 

disciplinas. 

2.2.1. Contexto presencial: Panorama Institucional 

Na sequência descreverei o contexto em que a pesquisa foi desenvolvida, 

dando detalhes da constituição dos cursos nas duas universidades. 

2.2.1.1. O curso de Letras e a habilitação em Espanhol 

A disciplina de Língua Espanhola II faz parte do curso de Letras, 

habilitação Espanhol, da universidade pública localizada na cidade de São 

Paulo. Como pré-requisito para cursá-la, é necessário cursar a disciplina de 

Língua Espanhola I, oferecida no primeiro semestre do ano letivo. Língua 

Espanhola II é oferecida no segundo semestre e possui carga horária de 15026 

horas. O número de vagas da disciplina é de 30 alunos. 

 
26 Informações fornecidas pela docente ministrante das aulas e também pelo sistema Júpiter 
Web: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=FLM0264&verdis=6. 
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O curso de Letras ao qual nos referimos aqui foi oficializado pelo Decreto 

6.283, de 25 de janeiro de 1934, e corresponde ao primeiro curso superior de 

Letras do Brasil. No entanto, a habilitação em Espanhol surgiu somente no ano 

de 1940. Neste momento, após passar por inúmeras reformas, o ingresso ao 

curso se dá através de uma classificação no vestibular que possui quatro listas 

de classificados. De acordo com o Projeto Político Pedagógico27 (PPP), “o Curso 

de Letras precisa ser pensado dentro desse espírito de que a graduação deve 

ser prioritariamente formativa e não simplesmente informativa”. 

As disciplinas são oferecidas no período matutino e noturno, sendo que 

no primeiro ano do curso de bacharelado em Letras, o discente estuda quatro 

disciplinas introdutórias que formam o ano básico do curso. São elas: Introdução 

aos Estudos de Língua Portuguesa I e II, Introdução aos Estudos Literários I e II, 

Introdução aos Estudos Clássicos I e II, e Elementos de Linguística I e II.  Ao 

final desse ano introdutório, o aluno escolhe a habilitação (língua) que quer 

cursar e passa por um ranqueamento que tem, como critério de seleção, a média 

ponderada alcançada pelo aluno (esta se constitui pela média das notas 

semestrais em cada disciplina). As habilitações em Letras são: Português; 

Línguas Estrangeiras Modernas; Letras Orientais; Letras Clássicas; Linguística. 

O discente tem a possibilidade de cursar apenas uma habilitação ou uma 

habilitação dupla, que pode ser composta pela combinação do Português com 

uma língua estrangeira ou do Português com Linguística. 

Os idiomas que compõem o conjunto das línguas estrangeiras modernas 

são: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano. De acordo com o PPP, 

algumas habilidades específicas que as definem seus projetos são: 

a) domínio do uso da língua estrangeira moderna, nas suas 

modalidades oral e escrita, em termos de recepção e produção de 

textos; 

b) percepção da literatura como forma de conhecimento e de 

reconhecimento das diversas realidades culturais; 

 
27 Disponível no site da faculdade: http://www.dlm.fflch.usp.br/node/859 
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c) percepção dos contextos interculturais que operam na alteridade 

construída pela tradução quando da passagem de uma língua, 

cultura e literatura para outra língua, cultura e literatura. 

A habilitação em Espanhol tem duração mínima de 8 semestres. A 

habilitação dupla, em Espanhol e Português, tem a duração mínima de 10 

semestres.  

Além do bacharelado em Letras, o discente também tem a possibilidade 

de cursar a licenciatura. As disciplinas para a formação de professores são 

cursadas na Faculdade de Educação da mesma Universidade. 

Cabe destacar que o currículo do curso de Letras dessa instituição não 

conta com disciplinas voltadas para a formação tecnológica dos alunos. As 

iniciativas relacionadas ao desenvolvimento de práticas voltadas para esse fim 

se restringem a ações pontuais e individuais de alguns docentes. 

2.2.1.2. A Faculdade de Línguas e o curso de Profesorado de 

Portugués 

A disciplina de Lengua Portuguesa I28 faz parte do curso de Profesorado 

de Portugués de uma universidade pública da cidade de Córdoba, na Argentina. 

Essa disciplina é introdutória do primeiro ano de curso e não possui nenhuma 

disciplina como pré-requisito. A disciplina é oferecida anualmente, possui carga 

horária semanal de 8 horas e tem, no máximo 100 alunos, quantidade que varia 

de acordo com os ingressantes do ano. 

 O curso de Profesorado de Portugués nasceu em 1920 como um 

departamento de idiomas da Faculdade de Direito. Ao longo dos anos, ela sofreu 

diversas modificações, entre elas a incorporação de cursos de licenciatura, o que 

a transformou em Escola Superior de Línguas. No ano 2000 se consolidou como 

Faculdade de Línguas.   

 
28 Todas as informações aqui citadas foram fornecidas pelos docentes ou retiradas do site da 
universidade: http://www.lenguas.unc.edu.ar/facultad/historia. 
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 Atualmente, para ingressar no curso, os discentes passam por um exame 

de admissão semelhante ao vestibular, que avalia os conhecimentos em língua 

portuguesa e em língua espanhola. A faculdade oferece os cursos de 

professorado (licenciatura) em Português, Inglês, Italiano, Alemão, Francês e 

Espanhol. 

 O curso de Profesorado de Portugués tem a duração de 4 anos e algumas 

das disciplinas cursadas em seu primeiro ano, além da disciplina de Lengua 

Portuguesa I, são: Gramática I, Fonética y Fonología I, Cultura I e II, entre outras. 

 O principal objetivo do curso é formar docentes que tenham pleno domínio 

da língua portuguesa. A ementa da disciplina de Lengua Portuguesa I estabelece 

como objetivo 

 
(…) contribuir a la formación de los futuros docentes de portugués 
con foco en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en torno a 
los géneros de textos, objetivo que se persigue en las cátedras de 
Lengua Portuguesa I, II, III y IV del Profesorado de Portugués de 
la Facultad de Lenguas (…). 

 O curso de professorado tem como foco a formação de docentes. O 

programa da disciplina Didática prevê discussões e atividades práticas com o 

uso de tecnologias. O planejamento da disciplina é pautado por documentos 

oficiais que orientam para o uso das TIC no ensino. Especificamente no curso 

de Profesorado de Portugués, existe uma preocupação em manter esses 

parâmetros no currículo para que os discentes, desde um primeiro momento, 

tenham contato com essa tendência que está modificando o ensino de línguas 

estrangeiras. Os projetos propostos pelos professores da disciplina estimulam 

os alunos a conhecerem e explorarem distintas ferramentas em busca de novas 

maneiras de conceber o ensino. Os alunos são expostos a elas e precisam 

desenvolver sequências didáticas que coloquem em prática o que aprenderam 

de acordo com a ferramenta sugerida pelo professor.  

 De acordo com os professores do curso, as disciplinas apresentam 

experiências de intercâmbio virtual por meio de redes sociais como a que foi 

analisada neste estudo. 
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2.2.2. Contexto virtual: O aplicativo WhatsApp Messenger 

Como já mencionado anteriormente, o contexto virtual em que esta 

pesquisa se insere é o ambiente virtual de aprendizagem propiciado pela 

ferramenta tecnológica WhatsApp Messenger. Esse ambiente foi escolhido pelo 

fato de o aplicativo oferecer diferentes recursos, tais como: opções de 

compartilhamento de mensagens de áudio ou escritas, a possibilidade de fazer 

chamadas de voz e vídeo e também a alternativa de envio de mídias como fotos, 

arquivos e vídeos. Outro ponto determinante na sua escolha foi a possibilidade 

da criação de grupos para compartilhamento de mensagens e mídias em geral.  

Em aula, os professores das disciplinas explicaram para os alunos como 

funcionaria o projeto de intercâmbio virtual e estimularam todos a participar. O 

envolvimento no projeto não computava nenhuma nota para as disciplinas, mas 

os materiais (textos e vídeos) compartilhados no aplicativo correspondiam a 

atividades avaliativas específicas das disciplinas de origem. 

 O principal objetivo do projeto era desenvolver a pronúncia e fluência oral 

dos participantes na língua estrangeira que estavam estudando. Por meio das 

interações, cada participante teria a oportunidade de expressar-se no outro 

idioma e de receber um feedback de seus companheiros. Esperava-se que essa 

dinâmica contribuísse para a evolução dos estudantes como falantes da língua 

estudada. 

Os alunos foram divididos pelos docentes em 7 grupos de 3 participantes 

cada29 (2 eram alunos brasileiros e 1 era argentino). Esses grupos foram criados 

no aplicativo WhatsApp por mim, tutora-pesquisadora, e no final do projeto os 

alunos saíram dos grupos espontaneamente. Os grupos estavam organizados 

como demonstra o quadro a seguir. As figuras de emoji representam os alunos 

que, embora tenham participado das interações, não assinaram o termo de 

consentimento da pesquisa e, por isso, não serão considerados nos dados. É 

importante ressaltar que, no quadro, o primeiro participante de cada grupo é 

aluno de Lengua Portuguesa I: 

 
29 Somente o grupo 2 estava composto de dois alunos. 
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Quadro 6: Participantes30 

GRUPO 1 2 3 4 5 6 7 
P

ar
tic

ip
an

te
s 

Lengua 

Portuguesa 

I 

JÚLIO LUÍZA BRUNA ROBERTA LUCIANA 

 

THAÍSA 

Língua 

Espanhola 

II 

ANA 

PAULA  
ANDERSON PAULA DANIELE MARIA 

 

 

----- LUANA DANIEL 

   

Fonte: Elaboração própria 

A fim de conhecer o perfil dos participantes, foi elaborado um 

questionário31 para os discentes e outro questionário32 para os docentes.  

O questionário dos docentes foi aplicado no final do primeiro semestre de 

2018. O questionário dos alunos foi respondido pela maioria dos participantes 

em novembro de 2017, e alguns o responderam nos primeiros 6 meses deste 

ano de 2018.  

O termo de consentimento33 foi assinado pela maioria dos participantes. 

Os dados referentes aos participantes que não o assinaram não foram 

considerados na análise. 

Nas próximas seções, serão apresentadas algumas informações 

relevantes sobre os participantes desta pesquisa. 

 

 
30 Os nomes utilizados para fazer referência a todos os participantes da pesquisa são fictícios. 
31 Apêndice I: Questionário dos discentes 
32 Apêndice II: Questionário dos docentes 
33 Apêndice III: Termo de Consentimento – Disciplina de Língua Espanhola II e Apêndice IV: 
Termo de Consentimento – Disciplina de Lengua Portuguesa I. 
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2.3. Os participantes 

O grupo de Língua Espanhola II era composto por 25 alunos, sendo que 

7 participaram desta pesquisa. O grupo da disciplina de Lengua Portuguesa I era 

formado por 15 alunos e 6 participaram das interações por WhatsApp. 

A seguir serão descritos os participantes desta pesquisa, que são: os 

alunos, os docentes, a auxiliar docente e a tutora-pesquisadora . 

2.3.1. Os alunos participantes 

  No total, tivemos 13 alunos participantes, sendo que 3 eram homens e 10 

eram mulheres. As idades variavam entre 19 anos e 56 anos. Todos os 

participantes brasileiros eram nativos de língua portuguesa e os participantes de 

Córdoba tinham em seu grupo apenas uma integrante que não era nativa de 

língua espanhola, e sim de língua portuguesa. 

Quando foram indagados se já haviam feito outro curso superior, a grande 

maioria (9 alunos) respondeu que não e apenas 3 responderam que sim, como 

mostra o gráfico abaixo: 

Gráfico 1: Quantidade de participantes sobre sua primeira graduação 

 

Fonte: Elaboração própria 

Por se tratar de uma experiência de intercâmbio virtual, foi importante 

perguntar se os estudantes, até o momento do questionário, já tinham realizado 
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algum intercâmbio. Somente 1 aluno respondeu que sim; os demais 12 alunos 

responderam que não. Em contrapartida, a imensa maioria dos alunos revelou 

que, antes de ingressar no curso, já havia estudado ou tido contato com o idioma 

que estudava: 12 alunos responderam sim e apenas 1 respondeu não. 

A maior parte, isto é, 11 alunos, afirmaram que a proximidade entre a 

língua espanhola e a língua portuguesa facilitava a aprendizagem do idioma, e 

apenas 2 responderam que não facilita, como mostra o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 2: Opinião sobre a proximidade entre os dois idiomas 

 
Fonte: Elaboração própria 

Inicialmente, na sala de aula, perguntou-se aos alunos se eles possuíam 

o aplicativo WhatsApp em seus celulares e todos os alunos responderam 

afirmativamente. No questionário aplicado no final da pesquisa, todos disseram 

que já haviam feito uso do aplicativo, mas com outras finalidades que não eram 

educacionais. 

Cabe mencionar que era esperado que, durante o intercâmbio, os alunos 

participantes se sentissem confiantes para elaborar seus feedbacks de forma 

autônoma. O contexto criado pelos docentes estabelecia uma relação de 

simetria entre eles, uma vez que todos eram estudantes e se encontravam 

hierarquicamente na mesma posição. Os alunos do grupo se sentiam capazes 
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de contribuir com o processo de aprendizagem dos colegas, pois argentinos e 

brasileiros eram estudantes de níveis iniciais do idioma.  

2.3.2. Os docentes participantes 

O perfil dos professores e da auxiliar docente também foi traçado 

mediante informações coletadas em questionário e currículo lattes.  

A docente da disciplina Língua Espanhola II se chama Cecília, e é uma 

das idealizadoras do projeto de intercâmbio virtual. Durante o desenvolvimento 

do projeto, a docente orientou e monitorou as atividades desenvolvidas no 

aplicativo WhatsApp, dando apoio aos participantes.  

Cecília é graduada em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e 

Hispano-americana pela Universidade de São Paulo (USP). A docente também 

é graduada em Língua e Literatura Inglesa pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC) e pela mesma universidade possui mestrado e doutorado 

em Linguística Aplicada.  

Cecília é uma docente experiente e já atuou em cursos de idiomas e em 

universidades particulares e públicas. Atualmente, atua em cursos de graduação 

e pós-graduação, com orientação de pesquisas no nível de mestrado. 

Em suas práticas pedagógicas, privilegia o uso das TIC e faz uso de  

plataformas didáticas como Moodle ou Edmodo em suas aulas. Todos os anos, 

se mostra engajada em projetos que estimulam o uso das TIC no ensino de 

línguas. Juntamente com uma colega de seu departamento, promove na 

universidade, anualmente, a Jornada de Ensino e Aprendizagem em Ambientes 

Virtuais (JEALAV), que divulga pesquisas de docentes que se interessam pelo 

uso das tecnologias na aprendizagem. 

O docente da disciplina de Lengua Portuguesa I era Ricardo e, juntamente 

com a professora Cecília, foi idealizador do projeto de intercâmbio virtual. Para 

dar andamento ao projeto, auxiliou e orientou seus alunos no decorrer das 

atividades realizadas no aplicativo WhatsApp. 
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O docente é licenciado em Filosofia pela Universidade São Francisco 

(Brasil) e possui mestrado em Língua Espanhola como Língua Estrangeira pela 

Universidade Nacional de Córdoba. Ricardo também ministra cursos de análise 

e produção de materiais didáticos para o ensino de línguas estrangeiras com os 

recursos das TIC, além de atuar em cursos na área de pós-graduação da 

Universidade Nacional de Córdoba e de Tucumán.  

O professor se destaca por suas atividades relacionadas ao uso das TIC 

no ensino e desenvolve diferentes projetos com os alunos do curso de Português 

em sua universidade. Participa ativamente na organização de eventos nacionais 

e internacionais. 

2.3.3. A auxiliar docente 

Yasmin era a auxiliar docente da disciplina de Lengua Portuguesa I e, 

durante o intercâmbio, observou as atividades que foram desenvolvidas no 

aplicativo WhatsApp. Em sala de aula presencial, ela foi fundamental auxiliando 

o docente responsável em todas as suas práticas didáticas.  

 Como professora de português, Yasmin é formada pela Facultad de 

Lenguas da Universidad Nacional de Córdoba. Atualmente, além de ser auxiliar 

docente do curso de Profesorado de Portugués, também participa de projetos de 

intercompreensão em línguas românicas e é membro da equipe que está 

elaborando um MOOC (Massive Online Open Courses) de português inicial para 

a Universidade em que atua. 

 Apesar de graduada, a docente continua realizando cursos de 

especialização em sua área de interesse, que se relacionam ao uso das TIC no 

ensino. Yasmin já participou de inúmeras oficinas como “Diplomatura en Diseño 

de entornos virtuales para la educación superior”. Em suas práticas docentes, 

prioriza o uso de recursos tecnológicos não apenas para expandir os conteúdos 

trabalhados, mas também para incentivar as práticas de ensino colaborativo.   
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2.3.4. A tutora-pesquisadora 

Conforme já antecipei na Introdução deste estudo, cursei o bacharelado 

e a licenciatura em Letras – Português e Espanhol na Universidade de São 

Paulo, no período de 2009 a 2014.  

Durante meu curso de graduação, pude participar do programa Ensinar 

com Pesquisa, promovido pela Pró-Reitoria de Graduação da USP. Na ocasião, 

realizei duas pesquisas (Elaboração de material didático digital para o ensino de 

espanhol: uso de ferramentas da plataforma Moodle, em 2011, e Preparação de 

sequências didáticas para o ensino de espanhol na plataforma Moodle, em 

2012). Além disso, em 2015, atuei como monitora bolsista do LAVIL, Laboratório 

Virtual de Línguas. Minha participação nesses projetos despertou meu interesse 

pela área de ensino de línguas com o uso de TIC e, graças ao meu empenho 

nessas experiências, fui convidada a participar deste projeto de Intercâmbio 

virtual via WhatsApp, com o objetivo de contribuir para que essa iniciativa 

auxiliasse os alunos em seu processo de aprendizagem. 

Além dessa experiência de pesquisa, durante a graduação tive também a 

oportunidade de realizar um intercâmbio acadêmico durante seis meses na 

Universidade de Sevilha, Espanha. Essa vivência foi fundamental para meu 

desenvolvimento linguístico, cultural e acadêmico. 

Durante a minha pós-graduação, além de dar andamento à minha 

pesquisa de mestrado, também participei do Programa de Aperfeiçoamento de 

Ensino (PAE) e atuei como estagiária das disciplinas obrigatórias de Língua 

Espanhola III, no primeiro semestre de 2018, e Língua Espanhola I, como 

voluntária, no primeiro semestre de 2019.  

Durante dois meses, no primeiro semestre de 2019, atuei como docente 

da primeira turma de Língua Espanhola do programa Idiomas Sem Fronteiras da 

Universidade de São Paulo, no curso que se intitulava “Bem-vindo ao Espanhol: 

Língua Internacional”. 
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Anteriormente a essa experiência de pesquisa, atuei como professora em 

uma escola da rede privada de São Paulo e também trabalhei com livros 

didáticos em espanhol, na elaboração de um glossário em uma editora brasileira. 

Durante a experiência de intercâmbio virtual via WhatsApp, atuei como 

tutora-pesquisadora e mantive uma observação-participante. Em um primeiro 

momento, indiquei aos alunos qual atividade deveria ser realizada e, depois, em 

diferentes ocasiões, fiz intervenções a fim de motivá-los a participar em outras 

atividades. 

Meu interesse em usar tecnologias no ensino de Língua Espanhola me 

motivou a elaborar meu projeto de pesquisa de mestrado. Realmente acredito 

que o uso das TIC pode contribuir para o avanço do ensino de línguas 

estrangeiras e a melhora do panorama educacional do país. 

Tendo apresentado os participantes deste estudo, cabe destacar que, 

durante as interações dos grupos, as intervenções dos docentes, bem como da 

auxiliar-docente  e as minhas – tutora-pesquisadora, foram propositalmente 

pontuais e ocorreram em momentos específicos, para incentivá-los a participar 

mais, ou quando houve a necessidade de fornecer orientações sobre as tarefas. 

Essa postura evidencia a intenção que tínhamos de que os alunos tomassem a 

iniciativa de participar de forma mais espontânea, fazendo suas próprias 

escolhas, desenvolvendo suas contribuições e elaborando seus feedbacks 

individualmente.  

 Na próxima seção passo a descrever os instrumentos de coleta de dados 

utilizados ao longo do estudo. 

2.4. Instrumentos de coleta de dados  

Os registros das interações entre os alunos na plataforma do aplicativo 

WhatsApp e os questionários respondidos pelos docentes e estudantes 

participantes constituem os instrumentos da coleta de dados para este estudo.  

As interações feitas por meio do aplicativo são compostas por textos 

escritos e áudios. Os dois questionários finais (questionário dos discentes e 

questionário dos docentes) também reúnem dados relevantes para a pesquisa. 
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Ambos foram disponibilizados para os participantes por meio da ferramenta de 

formulário disponível no Google Forms. 

Nas próximas seções detalho as características dos instrumentos de 

coleta de dados. 

2.4.1. Registros das Interações entre os alunos na plataforma do 

aplicativo WhatsApp 

 Todas as interações feitas no aplicativo foram armazenadas por meio da 

captura das telas. Os áudios e vídeos foram armazenados em pen-drive e 

nuvem. A figura abaixo ilustra a forma como as telas foram capturadas: 

Figura 2: Exemplo de captura das telas 

 
Fonte: Tela de interação dos grupos no WhatsApp 

As atividades e interações desenvolvidas ao longo do intercâmbio virtual 

constituem os dados analisados. Porém, devo destacar que somente as 

interações do Grupo 4 foram utilizadas na análise, devido à qualidade e 

quantidade de interações desenvolvidas.  O grupo apresentou maior riqueza nas 

interações e compartilhamentos de textos, seus integrantes desenvolveram seus 

comentários e procuraram sempre dar um feedback aos colegas, mostrando-se 

comprometidos em contribuir com o processo de aprendizagem do grupo como 

um todo. 

2.4.2. As atividades propostas 

Durante o intercâmbio virtual, foram propostas duas atividades que 

deveriam ser realizadas por todos os alunos. O primeiro contato com os grupos 

foi feito por meio de uma mensagem escrita que incentivava os alunos a 

desenvolverem a primeira atividade do intercâmbio virtual. Em um primeiro 

momento, eles deveriam se conhecer melhor gravando uma mensagem com 

uma apresentação pessoal, como podemos ver na imagem a seguir: 
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Figura 3: Mensagem inicial com instruções para a primeira atividade 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Essa mensagem foi escrita em conjunto pelos docentes das disciplinas e 

foi divulgada por mim, tutora-pesquisadora. O texto traz uma instrução sobre 

como proceder nas interações e sobre a primeira atividade a ser realizada, que 

consistia no envio de uma apresentação pessoal ao grupo. A título de exemplo, 

apresento, a seguir, a transcrição da apresentação feita pelo participante 

brasileiro Daniel, que, como vemos, se apresenta no idioma em que está 

estudando: 

 

!Hola amigos! Me llamo Daniel, tengo 24 años y vivo en São 
Paulo. A mí siempre me gustó el español, pero empecé a 
“estudarlo” en el inicio de este año. Desde muy chico me 
“encantaba” las telenovelas mejicanas, colombianas, 
venezolanas, argentinas y también las canciones hispánicas, 
especialmente de Shakira. En 2014 tuve la oportunidad de hacer 
un crucero hacia Buenos Aires, Montevideo y Punta del Este y 
fue entonces que me enamoré definitivamente por la lengua y la 
cultura hispanoamericanas. Espero que podamos aprender 
mucho con esa experiencia y estoy aquí para les ayudar con el 
portugués. ¡Pregunta siempre, es un placer conocerlos! 
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A segunda atividade consistiu na gravação de textos que os alunos 

haviam elaborado. No caso específico dos alunos argentinos, solicitou-se que, 

individualmente, elaborassem uma memória literária que consistia em um relato 

de uma história real, de alguém mais familiar como um amigo ou parente. Os 

estudantes deveriam resgatar alguma história que merecia ser compartilhada 

(como costumes, valores, histórias de vida, entre outras), e que deveria ser 

contada de forma literária. Essas memórias também foram compartilhadas em 

um blog34 e contadas oralmente em um evento presencial, que consistia em uma 

tarde de café e leitura aberta ao público em geral. Os dois eventos – blog e tarde 

de café – foram organizados pelo professor Ricardo, em sua faculdade. A seguir 

apresento um fragmento do texto “Caleidoscópio, o incidente da menina sem 

sombra” (2017), compartilhado pelo argentino Julio no blog, e gravado em áudio 

no WhatsApp: 

 
Você está caminhando pela rua, relaxado, até quase distraído, e 
de repente plaf! Sem aviso prévio, alguma coisa dá uma tapa em 
sua cara e altera sua tranquilidade. A memória pode ativar-se de 
vários jeitos, seja por um cheiro que inunda seu nariz, talvez uma 
imagem na rua que se cola como papel de parede na sua retina, 
ou quiçá algumas notas musicais que enchem seus ouvidos; seja 
qual for o caminho, tem alguma coisa que abraça algum dos seus 
sentidos e cutuca a sua memória de uma maneira deliciosa, de 
dentro para fora, desde as sinapses neuronais, passando pelo 
resto do corpo, e até mesmo mais longe. Na verdade não lembro 
o que foi que disparou nessa ocasião a minha memória. Ocorre 
às vezes desse jeito, se lembra de uma coisa que faz tempo que 
não está tão presente na sua cabeça, mas esquece rápido o 
caminho que pegou para chegar nesse pensamento que estava 
tampado de teia de aranha fazia segundos, a única certeza plena 
que tenho desse momento é que eu fiquei fantasiado em uma 
lembrança... 
 

Após escutar a leitura dos textos, os alunos brasileiros deveriam dar o seu 

feedback, indicando aos colegas argentinos os pontos positivos e negativos e 

incluindo as correções necessárias. Para fazer as correções, os alunos deveriam 

atentar-se à pronúncia, mas também sempre aproveitavam para comentar os 

erros gramaticais. Esses apontamentos deveriam ser feitos no seu próprio 

idioma, para que o outro participante tivesse mais contato com o idioma que 

 
34 Endereço do blog: https://memoriasliterarias0.webnode.com/ 
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estava estudando. A título de exemplo, apresento a transcrição de um fragmento 

do áudio feito pelo brasileiro Daniel, que comentou o áudio da argentina Roberta: 

Roberta, adorei o que você escreveu! Boa tarde! É... desculpa 
demorar, só que eu saí ontem à noite, fui para uma festa, na 
faculdade(...) e assim, eu fiz três anotações ouvindo o seu 
primeiro parágrafo, a pronúncia sua de “inverno” ficou um pouco 
“inberno”, porque em espanhol vocês não fazem tanta diferença 
entre o “v” e o “b”, né? Mas em português a gente diferencia 
bastante, então eu acho que ficaria melhor você pronunciar 
“inverno” marcando bem o “v” (...) 

No que diz respeito aos textos que deveriam ser gravados pelos alunos 

brasileiros, estes tratavam de um conto que haviam escrito sobre “El día de los 

muertos”, seguindo orientações da professora, dadas em uma atividade 

realizada em aula presencial, em que foi projetado um vídeo (animação) sobre 

essa temática35.  

A produção do conto foi realizada em duplas. Em um primeiro momento, 

a professora deu aos alunos algumas palavras-chave que se relacionavam à 

história. Em um segundo momento, ela projetou trechos do vídeo sem áudio, os 

quais eram vistos apenas por um dos alunos da dupla, que narrava o que estava 

vendo, enquanto o outro permanecia de costas e apenas escutava a narração. 

Para armar a história, eles se apoiavam nas palavras-chave. Em um dado 

momento, o vídeo era interrompido pela docente e os alunos trocavam de 

posição e função (quem havia somente escutado a narrativa do colega, passava 

a assistir ao vídeo e a narrá-lo; quem antes o havia narrado, passava somente a 

escutar o relato do colega, sem ver as imagens). No final, a professora projetou 

de novo o curta-metragem e todos o viram por completo. Entre todos, foram 

comentados os detalhes e dúvidas que apareceram durante a atividade. Para 

finalizar, as duplas elaboraram a narrativa por escrito e o entregaram ao final da 

aula. O conto “El día de los muertos” também incentivava os alunos a 

desenvolverem o conhecimento cultural que envolve esse dia tão característico 

e significativo para a cultura mexicana. 

 
35 O conto se baseava na descrição e relato de um vídeo que haviam visto na sala de informática. 
O material encontra-se disponível em https://www.youtube.com/watch?v=XlRzfL1BGbI&t=17s. 
Acesso em 27/07/2018.  
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Apesar das instruções dadas sobre a necessidade de enviar o áudio 

desse conto para a correção dos colegas argentinos, muitos alunos não o 

enviaram, mas optaram por gravar um áudio da leitura de outros textos que 

haviam feito para a disciplina (a elaboração de um conto com final inesperado). 

A seguir, podemos ver o print da mensagem enviada pela professora dos alunos 

de Língua Espanhola II, insistindo para que mandassem o texto aos colegas: 

Figura 4: Recado da professora Cecília aos alunos 

 

Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Depois dessa mensagem, alguns poucos alunos brasileiros gravaram o 

conto36. Em seguida, os alunos argentinos fizeram seus comentários nos 

mesmos moldes do que já haviam feito depois de ouvirem a gravações dos 

textos de apresentação dos colegas. 

Cabe mencionar, ainda, que, no contexto da disciplina de Português, 

outras atividades foram propostas (entrevistas de rádio e fanzines), mas não 

houve respostas a elas por parte do Grupo 4, foco da análise deste estudo. 

Portanto, nos grupos de WhatsApp, nem todos os alunos compartilharam as 

atividades solicitadas pelos professores.  

 

2.4.3. Os questionários 

Ao final da pesquisa, foram aplicados dois questionários; um deveria ser 

respondido pelos alunos e o outro pelos professores e pela auxiliar docente. 

O questionário dos alunos era composto por 4 seções: 

1ª seção - Dados pessoais do participante: Essa primeira parte do 

questionário era composta de perguntas como nome e idade, e com elas 

buscamos saber a identificação imediata do participante. 

 
36 Não foi o caso dos alunos do Grupo 4, razão pela qual não haverá amostras de análise desses 
textos. 
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2ª seção - Trajetória de aprendizagem: Essa etapa era formada por 

questões que tinham como objetivo principal conhecer a trajetória do aluno não 

apenas na língua estrangeira, mas também na vida acadêmica. Ela também 

incluía perguntas que mostravam o que o aluno pensava sobre o uso do 

aplicativo WhatsApp na aprendizagem. 

3ª seção - Uso do aplicativo WhatsApp: Nessa etapa, as questões se 

centravam no uso que o participante fazia do aplicativo WhatsApp. Também 

tínhamos perguntas que mostravam a relação de proximidade e as impressões 

que o participante tinha dessa ferramenta. 

4ª seção - Uso da Internet: Na quarta e última etapa, as perguntas versavam 

sobre o uso e frequência que o participante usava a internet. Também foram 

elaboradas perguntas que se destinavam a saber quais aparelhos eram usados 

para a conexão com a internet. 

O questionário elaborado para os professores também estava dividido em 

quatro seções: 

1ª seção - Dados pessoais do participante: Nessa seção, o docente deveria 

responder perguntas como nome e idade, apenas para que fosse feita a 

identificação dos participantes.  

2ª seção - Formação acadêmica e trajetória docente: Essa seção era 

composta por perguntas que tinham o objetivo de traçar sua trajetória acadêmica 

e docente.  

3ª seção - Experiência com novas tecnologias: Nessa seção, as 

perguntas buscavam saber quais ferramentas tecnológicas os docentes usavam 

em suas aulas. Além disso, elas também pretendiam saber se o docente já havia 

feito uso do aplicativo WhatsApp e o que havia achado de utilizá-lo na 

experiência de intercâmbio virtual. Também foi proposto que os docentes 

mencionassem se utilizariam o aplicativo WhatsApp para outra experiência de 

intercâmbio virtual ou se fariam a sugestão de outra ferramenta. 
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4ª seção – Participações: Nessa última seção, os docentes foram convidados 

a comentar as atuações dos participantes do projeto de intercâmbio virtual e 

também quais seriam as sugestões para essas participações. 

Tendo apresentado os instrumentos de coleta de dados, detalharei, a 

seguir, os procedimentos adotados para sua análise. 

 

2.5. Procedimentos de análise 

Conforme já foi mencionado, o objetivo geral desta pesquisa é analisar 

como se constrói colaborativamente uma comunidade de aprendizagem no 

contexto das interações entre estudantes de duas universidades parceiras 

participantes de um projeto de intercâmbio virtual. Para tanto, buscamos 

evidências das três presenças (cognitiva, social e de ensino) no discurso dos 

participantes, ao longo de suas interações na plataforma do aplicativo 

WhatsApp. Como referência para a análise, partimos das categorias e 

indicadores já desenvolvidos por Garrison e Anderson (2005), conforme 

apresentado nos pressupostos teóricos deste trabalho. Tais categorias e 

indicadores aparecem resumidamente no quadro a seguir, elaborado por Tripani 

(2017, p. 87 e 88), que também desenvolveu uma pesquisa com esse modelo de 

análise. 
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Quadro 7: Síntese das presenças, social, cognitiva e de ensino baseado em 
Garrison e Anderson (2005) 

PRESENÇA de ENSINO 
PRESENÇA 

SOCIAL 
PRESENÇA COGNITIVA 

 
  

INDICADORES 

por categorias 

(1-desenho e organização / 

2-ensino direto / 3- faciltar o 

discurso) 

INDICADORES 

por categorias 

(1 – afeto / 2 - 

comunicação 

aberta / 3 - coesão) 

INDICADORES 

por fases 

(1 - fato desencadeante / 

2 – exploração / 3 – 

integração / 4 - 

resolução) 

Definir o programa de estudos 

(1) 

Expressar emoções 

(1) 

Reconhecer o problema, 

confusão (1) 

Desenhar métodos (1) 
Recorrer ao humor 

(1) 

Divergência, intercâmbio 

de informações, 

sugestões, Brainstorming, 

saltos intuitivos (2) 

Estabelecer um calendário (1) 
Expressar-se 

abertamente (1) 

Convergência, síntese, 

soluções (3) 

Usar o meio de forma efetiva 

(1) 

Seguir a 

comunicação  (2) 

Aplicar, comprovar , 

defender (4) 

Estabelecer pautas de conduta 

e cortesia na comunicação 

eletrônica (netiquette) (1) 

Citar mensagens de 

outros (2) 
 

Apresentar observações 

macro do conteudo do curso 

(1) 

Fazer  referência às 

mensagens dos 

outros (2) 

 

Apresentar conteúdos ou 

questionamentos (2) 
Fazer perguntas (2)  

Centrar o debate em temas 

específicos (2) 

Expressar apreço  

(2) 
 

Resumir o debate (2) Concordar (2)  
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Confirmar o que foi entendido 

mediante avaliação e 

Feedback explicativo (2) 

Vocativos (3)  

Diagnosticar erros de conceito 

(2) 

 

Refereir-se ao grupo 

utilizando pronomes 

inclusivos” (3) 

 

Introduzir conhecimento de 

outras fontes, por exemplo, 

livros de texto, artigos,  

Internet, experiências  

pessoais (2) 

Cumprimentar, 

despedir-se, fornece 

fatos reais  (3) 

 

Responder a questões 

técnicas (2) 
  

Identificar áreas de 

concordância   e desacordo (3) 
  

Tentar chegar a um consenso 

(3) 
  

Animar, reconhecer e reforçar 

as contribuições dos alunos 

(3) 

  

Estabelecer um clima de 

estudo (3) 
  

Extrair opiniões dos 

participantes,  promover o 

debate (3) 

  

Avaliar a eficiência do 

processo (3) 
  

Fonte: Tripani (2017, p. 87 e 88) 

Para facilitar a identificação dos dados que serão analisados, além de usar 

as capturas das telas, também fiz a transcrição dos áudios produzidos pelos 

alunos. Após a junção desses materiais, trabalhei no arquivo digital e, com os 

recursos virtuais disponíveis no Word, identifiquei com cores as presenças 

cognitiva (cor azul), social (cor amarela) e de ensino (cor verde). A título de 
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exemplo, a seguir, apresento a pré-análise de um trecho de uma das transcrições 

feitas. As cores indicam a qual presença se refere37:  

Roberta, adorei o que você escreveu! Boa tarde! É... desculpa demorar, só que 

eu saí ontem à noite, fui para uma festa, na faculdade(...) e assim, eu fiz três 

anotações ouvindo o seu primeiro parágrafo, a pronúncia sua de “inverno” ficou 

um pouco “inberno”, porque em espanhol vocês não fazem tanta diferença entre 

o “v” e o “b”, né? Mas em português a gente diferencia bastante, então eu acho 

que ficaria melhor você pronunciar “inverno” marcando bem o “v” (...) 

Roberta(3): Vocativo (presença social) 

adorei o que você escreveu(2)!: Expressar apreço (presença social) 

Boa tarde!(3): Cumprimentar (presença social) 

É... desculpa demorar(2): Pedir desculpas (poderia ser um dos 

indicadores de presença social) 

só que eu saí ontem à noite, fui para uma festa, na faculdade(2): Explicar-

se (poderia ser um dos indicadores de presença social) 

eu fiz três anotações ouvindo o seu primeiro parágrafo, a pronúncia sua 

de “inverno” ficou um pouco “inberno”, porque em espanhol vocês não fazem 

tanta diferença entre o “v” e o “b”, né? Mas em português a gente diferencia 

bastante, então eu acho que ficaria melhor você pronunciar “inverno” marcando 

bem o “v” (...)”(2): Feedback explicativo e diagnosticar erros de conceito 

(presença de ensino) 

 A análise dos dados também considerou as informações reunidas por 

meio dos questionários que foram respondidos pelos alunos e pelos professores. 

Cruzando todos os dados, indicaremos as evidências das presenças e também 

a possível conformação da comunidade virtual de aprendizagem durante a 

realização do intercâmbio virtual.  

 
37 O exemplo não apresenta evidências de indicadores da presença cognitiva. 
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Para fazer a análise, escolhi o grupo 4 que foi composto pela argentina 

Roberta e pelos brasileiros Daniel e Paula. Conforme mencionei anteriormente, 

essa escolha se justifica pela qualidade e quantidade de interações 

desenvolvidas pelo grupo durante o intercâmbio virtual. 
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3. Análise dos dados 

Neste capítulo me centrarei em apresentar a análise dos dados extraídos 

do corpus desta pesquisa. De acordo com os procedimentos descritos no item 

3.5 deste trabalho, analisarei os dados a fim de responder as duas perguntas 

que norteiam esta pesquisa:  

1. Quais são as evidências das presenças social, cognitiva e de ensino 

durante as interações entre os participantes do intercâmbio virtual pelo 

aplicativo WhatsApp? 

2. De que forma a participação dos alunos contribui para a conformação 

de uma comunidade de aprendizagem? 

Para que essas perguntas sejam respondidas, analisarei as interações do 

grupo 4 que, dentro do contexto da pesquisa, se mostraram mais completas e 

menos fragmentadas. 

Em um primeiro momento, buscarei nos dados evidências das presenças 

social, cognitiva e de ensino, com o objetivo de responder a primeira pergunta 

de pesquisa. As descrições e interpretações se darão com base nos indicadores 

e categorias estabelecidos por Garrison e Anderson (2005). 

3.1. Evidências da Presença Social 

Conforme já se discutiu, a presença social apresenta evidências de 

características que se relacionam com a maneira como um grupo se mostra 

unido, se relaciona, de como estabelece suas formas de contato e elabora os 

seus registros, preservando ou não a face durante as interações online. Para 

Garrison; Anderson; Archer (2000, p. 94 apud GARRISON; ANDERSON, 2005, 

p. 50), a presença social em uma comunidade de aprendizagem é 

 
a capacidade que os participantes possuem de projetar a si 
mesmos social e emocionalmente, como pessoas “reais” (é 
dizer, em sua personalidade plena), mediante os meios de 
comunicação em uso38. 

 
38 Tradução minha do original: capacidad de los participantes en una comunidad de investigación 
de proyectarse a sí mismos social y emocionalmente, como personas “reales” (es decir, su 
personalidad plena), mediante los medios de comunicación en uso”.  



76 

 

 

As interações desenvolvidas pelos participantes apresentam indícios da 

forma como eles conseguiram, social e emocionalmente, marcar a sua 

participação dentro da plataforma WhatsApp Messenger. Nesse contexto, a 

presença social se torna imprescindível, pois ela é essencial para a criação de 

um ambiente confiável, que pode resultar na construção de uma comunidade de 

aprendizagem. Seguindo a proposta por Garrison e Anderson (2005), identifiquei 

nos dados diferentes categorias relacionadas com a presença social: afeto, 

comunicação aberta e coesão. Nas próximas seções, tratarei de cada uma delas 

separadamente. 

3.1.1. A expressão do afeto 

A primeira das categorias identificadas por Garrison e Anderson (2005) 

relacionadas com a presença social é a expressão de afeto, e esta se manifesta 

por meio de três indicadores, conforme ilustra a seguinte figura: 

Figura 5: Indicadores pertencentes à categoria AFETO 

 

Fonte: Adaptado de Garrison e Anderson (2005) 

Os indicadores relacionados à categoria afeto podem ser encontrados em 

diferentes momentos das interações do grupo 4. O fragmento abaixo ilustra o 

momento em que o aluno Daniel se apresenta aos companheiros de grupo e 

conta um pouco sobre sua relação com a Língua Espanhola, seguindo as 

orientações da primeira proposta de atividade do intercâmbio virtual (cada aluno 

deveria gravar um registro de voz fazendo uma breve apresentação de si mesmo 

contando suas motivações para estudar o idioma e também os seus planos 

futuros): 

Daniel: !Hola amigos! Me llamo Daniel, tengo 24 años y vivo 
en São Paulo. A mí siempre me gustó el español, pero 
empecé a “estudarlo” en el inicio de este año. Desde muy 
chico me “encantaba” las telenovelas mejicanas, 
colombianas, venezolanas, argentinas y también las 
canciones hispánicas, especialmente de Shakira. En 2014 
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tuve la oportunidad de hacer un crucero hacia Buenos Aires, 
Montevideo y Punta del Este y fue entonces que me 
enamoré definitivamente por la lengua y la cultura 
hispanoamericanas. Espero que podamos aprender mucho 
con esa experiencia y estoy aquí para les ayudar con el 
portugués. ¡Pregunta siempre, es un placer conocerlos! 
(Áudio 1; 0:44)39 

O trecho apresenta evidências do indicador expressar-se abertamente, 

uma vez que o aluno apresenta alguns dados pessoais como nome, idade e 

cidade onde reside (“Me llamo Daniel, tengo 24 años y vivo en São Paulo...”), 

atitude que funciona como um ponto de partida para o estabelecimento de 

vínculos entre os participantes e abre espaço para que eles se reconheçam 

como parte de um grupo formado por pessoas que têm características e objetivos 

em comum (mesmo perfil acadêmico, mesma faixa etária, etc). 

 Outro aspecto relacionado à forma como Daniel se expressa abertamente 

é seu relato de como começou a se interessar pela língua que é seu objeto de 

estudo (o espanhol). É possível perceber, aqui, o vínculo emocional que possui 

com a língua que está aprendendo, bem como com a cultura associada a 

diferentes países falantes do espanhol, especialmente quando faz menção às 

novelas e músicas de distintas procedências. Essas referências podem contribuir 

para a criação de um maior sentimento de empatia entre Daniel e os colegas 

argentinos que participam em seu grupo, uma vez que ele relata como positiva 

e especialmente afetiva a experiência vivida anos antes durante uma visita ao 

seu país.  Tal postura se relaciona com a perspectiva de Garrison e Anderson 

(2005, p. 80), que consideram que “(...) quanto mais sabemos sobre os outros 

membros da comunidade, mais confiança e responsabilidade sentimos.”40 Sendo 

assim, essa primeira intervenção de Daniel na atividade proposta pode colaborar 

para impulsionar a participação dos outros integrantes do grupo, através da 

“confiança” e “responsabilidade” que pode despertar em quem o escuta, ao 

mesmo tempo em que pode contribuir para motivar os outros participantes a 

interagirem com ele futuramente. Nessa perspectiva, pode-se dizer que a forma 

como a primeira atividade foi elaborada pelos docentes estimulou os alunos a 

 
39  Os textos originais dos participantes foram mantidos sem qualquer tipo de correção linguística. 
40 Tradução minha do original: “(...) cuanto más sabemos sobre los otros miembros de la 
comunidad, más confianza y responsabilidad sentimos”. 
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iniciar sua participação no grupo de uma maneira que pode favorecer a criação 

de laços afetivos. 

A escuta do áudio do trecho transcrito anteriormente permite, ainda, 

identificar a forma como Daniel expressa sua emoção ao se referir à língua e 

cultura hispânica. O uso desse recurso do WhatsApp nas interações entre os 

alunos possibilita que os participantes do grupo reconheçam, na maneira de 

falar, no ritmo e entonação, que Daniel possui fluência no idioma (apesar de 

cometer alguns erros pontuais) e expressa de forma empolgada e positiva sua 

relação com o castelhano e suas culturas. Além disso, o recurso do áudio tende 

a aproximar os participantes, contribuindo para que se vinculem a um propósito 

em comum: praticar o espanhol nessa situação de intercâmbio virtual. A 

gravação com o tom entusiasta de Daniel sugere que ele realmente estava 

interessado e animado em participar do intercâmbio virtual e em conhecer os 

outros participantes de seu grupo.  

 Além do recurso do áudio (gravação da voz), que permite o acesso à 

entonação e ao ritmo, potenciais indicadores da expressão de afeto e emoções 

no discurso oral dos usuários, a plataforma WhatsApp dispõe de outros recursos 

que, nos textos escritos, podem ser utilizados para manifestar sentimentos. É o 

caso do uso dos signos de pontuação e os emojis, como ilustra a seguinte figura: 

Figura 6: Exemplo de uso de emojis na interação escrita 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

A figura ilustra uma interação entre a aluna Roberta (participante 

argentina integrante do grupo) e Daniel, que ocorreu depois que este escutou e 

comentou o áudio enviado por Roberta com sua própria apresentação. Daniel 
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elogia a pronúncia do português da colega argentina, ao que Roberta responde 

por escrito, com o uso de exclamação (“Obrigada, Daniel!”). Neste caso, a 

exclamação ajuda a reforçar a apreciação positiva da aluna sobre o comentário 

de Daniel, e este lhe retribui com o emoji de um coração, um tipo de 

representação gráfica de emoções disponível na plataforma. 

Cabe comentar que, apesar de ter a opção de usar a ferramenta de 

gravação de voz disponível na plataforma, neste caso Roberta preferiu escrever 

para demonstrar o seu afeto em relação ao comentário de Daniel. Entendemos 

que o fato de o usuário ter a possibilidade de escolher como prefere expressar-

se neste contexto virtual constitui uma característica positiva da plataforma, que 

reforça a flexibilidade e autonomia dada ao usuário na escolha dos recursos que 

considere mais adequados para sua expressão. Além disso, ao apresentar 

diferentes ferramentas de resposta rápida, a plataforma WhatsApp facilita a 

comunicação dos participantes e as escolhas que fazem dos recursos ajudam a 

marcar sua presença social, uma vez que auxiliam na expressão de suas 

emoções e no estabelecimento de vínculos afetivos. No exemplo anterior, o 

emoji de coração parece demonstrar afeto e tentativa de aproximação entre os 

participantes. Outro exemplo similar de uso de emoji pode ser encontrado na 

seguinte figura: 

Figura 7: Exemplo do uso de emoji 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp  

O fragmento acima possui um emoji na resposta de Roberta que, 

combinado com o texto verbal (“Escuta sim!”), pode ser interpretado como 

contentamento e também um incentivo para que Paula - a colega brasileira - 

escute seu áudio e contribua com sua aprendizagem.  
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O aplicativo dispõe, também, de outros recursos que podem auxiliar na 

expressão de emoções e sentimentos e que, muitas vezes, reforçam algo que a 

pessoa já havia manifestado em mensagens anteriores. Nos registros escritos, 

por exemplo, o uso de letras maiúsculas e de repetições tanto de letras como de 

sinais de pontuação ajudam a enfatizar reações ou impressões decorrentes dos 

conteúdos das interações, como se observa no próximo exemplo, em que Paula 

responde, por escrito, à mensagem de áudio enviada por Roberta: 

Figura 8: Resposta de Paula com repetição de letras 

Roberta: Acho que misturei um pouco de português e espanhol, 
desculpa… (Áudio 12; 0:06) 

 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

 

A repetição de letras também aparece neste novo exemplo:  

Figura 9: Exemplo de repetição de letras 

Roberta: Quanto à memória, é uma história que minha bisavó 
contava quando eu era criança, é uma história que aconteceu no 
norte da Itália onde ela morava. (Áudio 15; 0:17) 

 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Como se vê, nas figuras 3 e 4, o uso da repetição de letras (Aaaaaaa) 

demonstra concordância e também surpresa e admiração. Além disso, 

encontramos, na figura 3, uma onomatopeia que representa o riso (hahahaha) 
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e, na figura 4, a repetição de pontos de exclamação (“que coisa linda!!!!”) e um 

emoji de coração que  enfatizam o elogio feito à história lida pela colega.  

Além de encontrar marcas de afeto nas interações dos alunos com o uso 

de estratégias que lhes permitem expressar emoções e expressar-se 

abertamente, é possível, também, identificar momentos em que eles recorrem 

ao humor. No fragmento abaixo que já teve uma parte usada em outro exemplo, 

Paula, outra aluna brasileira do grupo, comenta a leitura feita pela colega 

Roberta de seu próprio texto em português: 

Figura 10: Exemplo de expressão de emoção e humor 

 
         Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

O texto lido por Roberta era produto de uma atividade proposta pelo 

professor da disciplina Lengua Portuguesa I que pediu que os alunos 

elaborassem uma memória literária. A memória literária era um relato que 

deveria ser feito com base em alguma história real vivenciada por alguém mais 

próximo como um familiar ou amigo. A atividade consistia em estimular os alunos 

a encontrarem uma história que, de acordo com suas percepções, tinha algum 

elemento que a fazia digna de ser perpetuada.  Além de redigi-la e entregá-la ao 

professor, os discentes também as compartilharam em um blog e, em uma tarde 

de café aberta ao público em geral, fizeram as leituras de seus textos. Após 
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receber o elogio da colega, Roberta escreve uma mensagem afirmando que 

Paula ouvirá todo o áudio e depois demonstra certa hesitação ou ironia em sua 

constatação anterior, ao escrever “acho”, na mensagem seguinte. Lendo essas 

mensagens, Roberta utiliza dois recursos diferentes (a onomatopeia 

“Hahahahaha” e um emoji sorridente) para reagir positivamente ao comentário 

da colega e demonstrar que aceita a brincadeira e que está em sintonia com ela. 

Dessa forma, percebe-se que ambas as participantes fazem uso do humor ao 

dar continuidade ao diálogo estabelecido. Expressar descontração graficamente 

parece indicar que as discentes encontraram uma forma de transformar aquele 

momento de estudo em uma tarefa mais “leve” que carrega consigo a sua função 

de analisar e corrigir o texto, mas sem que isso se torne algo cansativo para 

todos. A maneira como elas se expressam demonstra o senso de humor que 

cada uma possui dentro daquele contexto.  

Apesar do tom descontraído da conversa, observa-se que Paula não 

deixa de marcar a responsabilidade assumida em dar o feedback para a colega 

em um momento posterior. A explicação que dá à colega do porquê de não poder 

fazer isso imediatamente constitui outro exemplo do indicador expressar-se 

abertamente, apontado por Garrison e Anderson (2005) como uma estratégia de 

expressão de afeto, uma vez que “(...) quanto mais sabemos sobre os outros 

membros da comunidade, mais confiança e responsabilidade sentimos”41 (p.80).   

Como se vê, os diferentes indicadores da expressão de afeto vão se 

combinando e, juntos, contribuem para o estabelecimento de um ambiente 

propício para a interação e aprendizagem à distância. Cabe destacar novamente 

que, também neste caso, o uso do WhatsApp oferece flexibilidade e autonomia 

aos usuários, que podem decidir se querem manter a interação síncrona ou 

assíncrona. Observamos que as participantes (especificamente Paula) são 

conscientes de que o aplicativo lhes dá um tempo maior para responderem as 

mensagens e isso é algo positivo para que as interações tenham continuidade 

em outros tempos e lugares. No entanto, como se verá mais adiante, em geral, 

os usuários parecem ter uma expectativa de que a interação seja síncrona. 

 
41 Tradução minha para: “(...) cuanto más sabemos sobre los otros miembros de la comunidad, 
más confianza y responsabilidad sentimos” (p.80). 
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Ainda com relação à expressão de humor, ao longo das interações do 

grupo encontramos outros exemplos, tanto nas ocasiões em que enviaram 

mensagens de áudio, como em seus textos escritos. Abaixo, vemos outro 

exemplo: 

Figura 11: Exemplo de humor 

Paula: A única coisa que eu não entendi direito que você falou foi o que 
você disse depois de lareira. (Áudio 6; 0:09) 
 

 

 
Paula: Ahh, sim, nossa! Essa construção então ficou super 
intelectual!! Hahaha (Áudio 7; 0:07) 

 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 
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 Na sequência anterior, na segunda transcrição de áudio que Paula enviou 

para Roberta, a brasileira faz um elogio com relação à história da colega (“Essa 

construção então ficou super intelectual!!”) e depois ri (“Hahaha”). Esse elogio 

pode parecer irônico42 em um primeiro momento, mas a continuação do 

comentário de Paula, por escrito, na sequência, destaca sua avaliação positiva 

do texto enviado pela colega. Paula parece surpresa com o nível linguístico de 

Roberta, ao comentar “Ficou super cult e literário, amei” e ao finalizar sua fala 

com um emoji de coração.   

Um novo exemplo aparece nesta mensagem de Daniel para Roberta, 

comentando sobre o café literário que aconteceu na UNC:  

 
Figura 12: Exemplo de humor 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Nessa intervenção, Daniel justifica no grupo que sua ausência nas 

interações se deve ao fato de estar muito ocupado estudando para as provas da 

faculdade e acrescenta, com humor, que também sofreu um acidente que, 

aparentemente, tornou aquele período ainda mais atribulado. O uso da 

expressão “E pra completar....” e da onomatopeia do riso (kkkkkk) marcam o tom 

de humor que o aluno quer dar ao episódio, e mostram que estava lidando com 

aquela situação desagradável de uma forma descontraída. Na interação escrita, 

esses recursos suprem as estratégias de gestos e entonação que poderiam 

aparecer na interação face a face. 

 
42 Garrison e Anderson (2005) identificam a ironia como uma forma de representar o humor. 
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Outro exemplo de expressão de humor pode ser encontrado a seguir. A 

captura de tela corresponde a um trecho das últimas interações que 

aconteceram no grupo. Nesse fragmento, é possível ver como os alunos 

reagiram à mensagem que eu, tutora-pesquisadora, enviei sobre a participação 

deles no questionário final. Como nem todos haviam respondido o questionário, 

pedi que o fizessem o quanto antes: 

Figura 13: Exemplo de humor 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Nesse fragmento, há mais de uma manifestação de humor. A primeira é 

feita por Paula, que confirma que já havia respondido o questionário e eu explico 

que aquele pedido se destinava aos que ainda não o haviam respondido. A 

discente responde minha mensagem (“Esse aviso é apenas para os que ainda 

não tiveram tempo de responder”) de forma bem-humorada (“Ok haha”), 

mostrando que a achou engraçada devido ao seu conteúdo e ao fato de eu tê-la 

enviado duas vezes. O conteúdo e a repetição da mensagem podem ter sido 
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interpretados, inicialmente, como uma impaciência ou irritação de minha parte. 

No entanto, a resposta descontraída de Paula recupera a leveza da interação, o 

que se verifica na sequência de troca de mensagens, quando procuro desfazer 

um possível mal-entendido, respondendo a mensagem com bom humor ao 

enviar um emoji de um gatinho dando risada. 

No dia seguinte à interação entre mim e Paula, Daniel, que ainda não tinha 

respondido o questionário, se manifesta e se compromete a fazê-lo naquele 

mesmo dia. De forma descontraída, ele escreve “Prometo” e completa com 

“kkkk”, representando uma risada, e com um emoji de coração. De forma bem-

humorada, Daniel demonstra reconhecer que estava demorando para responder 

o questionário e se compromete a, realmente, “dessa vez”, responder o que 

estava sendo pedido. De fato, posteriormente, naquele mesmo dia, cumpriu com 

a sua palavra e enviou o questionário respondido. 

3.1.2. A comunicação aberta 

Para Garrison e Anderson (2005), a categoria comunicação aberta, 

vinculada à presença social, expressa a confiança e reciprocidade que se 

estabelecem entre os participantes por meio do diálogo. Seus indicadores se 

relacionam aos mecanismos que os discentes e docentes podem usar no 

contexto de e-learning, como, por exemplo, fazer referências diretas ao que foi 

dito por outro participante, concordar com algo que foi citado anteriormente ou 

elogiar de forma clara os conteúdos das mensagens. A categoria comunicação 

aberta se manifesta por meio de seis indicadores, conforme ilustra a seguinte 

figura:  

Figura 14: Indicadores pertencentes à categoria COMUNICAÇÃO ABERTA 
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Fonte: Adaptado de Garrison e Anderson (2005) 

 O fragmento abaixo apresenta a transcrição de um áudio gravado por 

Paula, no qual há evidências de alguns desses indicadores: 

Paula: É, boa noite Roberta! Eu ouvi o seu áudio da sua 
apresentação no dia que você mandou eeee você fala muito bem o 
português eu entendi perfeitamente tudo que você disse e qualquer 
falante nativo de português, qualquer brasileiro iria entender 
perfeitamente o que você tá dizendo. Sim tem alguns detalhes 
fonéticos que a gente precisa arrumar mas é coisa mínima, é algo 
que não influencia no na compreensão do que você está dizendo. 
(Áudio 3; 0:36) 

Neste trecho, Paula se refere explicitamente à mensagem de áudio 

enviada anteriormente por Roberta (“Eu ouvi o seu áudio da sua apresentação”). 

Seu comentário se relaciona ao conteúdo da mensagem (um texto em português 

produzido pela colega argentina), mostrando que ela estava atenta aos detalhes, 

ao comentar sobre aspectos positivos (elogia seu domínio do português) e outros 

que poderia melhorar (alguns detalhes da fonética).  

Outro indicador da categoria é o fluxo de conversa que, de acordo com os 

autores, seria a ação do participante de “empregar o sinal de resposta do 

software ao invés de iniciar um novo eixo de comunicação” (Garrison e 

Anderson, 2005, p. 79). Neste trabalho, também considerarei como fluxo de 

conversa o fato de o aluno dar continuidade ao assunto que já estava sendo 

desenvolvido pelos outros colegas em mensagens anteriores e dessa forma 

fazer com que a conversa flua naturalmente como em registros presenciais. 

Ao comentar o áudio da colega no mesmo dia do seu envio, Paula segue 

o fluxo da conversa, apresentando suas observações a respeito da gravação que 

Roberta fez de seu texto. Cabe destacar que a participante não faz nenhum 

comentário sobre o áudio de apresentação de Roberta, apesar de afirmar que 

havia “alguns detalhes fonéticos” a serem corrigidos. Paula faz comentários 

sobre os fragmentos da memória literária que foi lida pela argentina. Sua 

observação de que comentaria as mensagens de voz da colega se deu horas 

depois do envio, mas foi muito importante para que a outra participante sentisse 

que, futuramente, em um momento próximo ou não, Paula daria início às 
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correções, ação que, como já comentei, ocorreu depois de sua mensagem, ainda 

no mesmo dia.  

Atitudes como a de Paula são parte fundamental para o bom 

desenvolvimento do projeto de intercâmbio, pois demonstram que a participante 

realmente estava preocupada em auxiliar a colega e percebeu que era 

importante avisá-la que em algum momento faria as correções. É fundamental 

que os alunos se conheçam e saibam que o par mais competente (VYGOTSKY, 

1998) da língua que estão aprendendo está atento e disposto a ajudá-los no 

processo de aprendizagem do novo idioma. Em um ambiente virtual de 

aprendizagem, o parceiro precisa encontrar diferentes formas de demonstrar que 

está atento e responder com rapidez, mostrando que de sua parte existe respeito 

e consideração em relação ao outro. Apesar de não ter respondido no mesmo 

instante em que Roberta enviou seu áudio, Paula mostra que estava interessada 

em dar um feedback à colega.  

É importante perceber que o tempo em um ambiente virtual de 

aprendizagem não se dá da mesma forma que em uma sala de aula presencial. 

A ausência da presença física proporciona aos participantes uma mobilidade 

maior em relação ao tempo de resposta entre uma mensagem e outra. Em uma 

conversa presencial ou virtual por vídeo-chamada e telefonema, todos sentimos 

que, para que ela seja fluida, precisamos responder instantaneamente ao nosso 

interlocutor. No ambiente virtual, neste caso, não existe essa exigência; o 

registro de voz permanece gravado e pode ser acessado pelos participantes do 

grupo quando isso lhes parecer mais adequado. Logo, a obrigatoriedade de 

responder instantaneamente desaparece e quem recebe a mensagem pode ou 

não responder no mesmo momento. A conduta de Paula é um indício de que, 

apesar de haver um espaço de tempo entre sua resposta e a mensagem que 

recebeu de Roberta, esse período não é significante dentro deste contexto, isto 

é, sua resposta ainda assim pode ser considerada como rápida e mostra que 

estava disposta a colaborar com a colega. 

Também em outros momentos das interações, percebe-se que os 

participantes procuram seguir o fluxo da conversa. É o que ocorre na 

continuação do exemplo que está explicitado acima. Roberta escuta as duas 
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primeiras mensagens de voz de Paula43 que, primeiramente, se apresenta, logo 

faz um comentário sobre o áudio de Roberta, e esta lhe responde com uma 

observação (“Hablas muy bien el español... sólo me faltó saber tu nombre”). 

Paula prontamente responde com outra mensagem escrita e assim elas 

estabelecem um clima de fluidez para a conversa, pois há reciprocidade e 

sincronia no envio de mensagens entre elas. Observa-se que ambas mantêm a 

interação por um tempo, e os comentários sobre o nome da participante se 

integram ao que estão conversando, como é possível ver no seguinte fragmento: 

Figura 15: Exemplo de fluxo de conversa 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

 
43 A primeira mensagem de áudio foi perdida, porém, há indicadores na continuação da conversa 
que me levam a concluir que se tratava da apresentação pessoal que Paula fez para compartilhar 
com os colegas de grupo. 
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Depois disso, as alunas seguem comentando o texto de Roberta. No 

trecho abaixo, Paula faz algumas observações: 

Nossa, eu, Roberta eu acabei de ouvir o áudio e eu gostei muito 
da sua descrição do cenário e eu também percebi que você usa 
um fonema di (como na variante de São Paulo, né? Que em 
algumas variantes do Brasil no Brasil você pode dizer dia (como 
na variante castelhana), dias, dia e mas grande parte, Inclusive a 
minha variante que é de São Paulo, a gente fala dia e eu achei 
interessante observar isso. (Áudio 5; 0:30) 

Paula segue o fluxo da conversa fazendo outros comentários, elogios e, 

inclusive, se mostra bem interessada em saber mais sobre o gênero textual que 

a colega estava estudando, como podemos observar em um áudio enviado por 

ela posteriormente: 

Então é uma memória que você viveu e transcreveu de um modo 
literário? Nossa eu é um exercício muito bonito, eu nunca fiz nada 
parecido com isso, mas eu tô encantada com esse exercício, 
gostaria muito de fazer! (Áudio 11; 0:16) 

Outro dos indicadores associados à comunicação aberta é a expressão 

de apreço. Retomando o exemplo citado no início desta seção, em que Paula 

comenta o texto gravado por Roberta, observa-se que a aluna elogia a argentina: 

Paula: É, boa noite Roberta! Eu ouvi o seu áudio da sua 
apresentação no dia que você mandou eeee você fala muito 
bem o português eu entendi perfeitamente tudo que você 
disse e qualquer falante nativo de português, qualquer 
brasileiro iria entender perfeitamente o que você tá dizendo. 
Sim tem alguns detalhes fonéticos que a gente precisa 
arrumar mas é coisa mínima, é algo que não influencia no 
na compreensão do que você está dizendo. (Áudio 3; 0:36) 

Com o comentário “você fala muito bem o português”, Paula incentiva a 

colega e lhe confere confiança, o que pode contribuir para que ela se sinta 

segura ao se expressar na língua estrangeira que está aprendendo. Além disso, 

quando afirma que “qualquer falante nativo de português, qualquer brasileiro” a 

entenderia “perfeitamente”, apesar de existirem alguns erros pontuais em sua 

produção, Paula reconhece e destaca a competência da colega, mostrando-se 

solícita e deixando claro que irá ajudá-la. Vale lembrar que, no contexto de e-

learning, esse tipo de atitude merece ser valorizado, pois, para que o processo 

de aprendizagem evolua, todos devem estar dispostos a participar e colaborar 

com os demais, não apenas reconhecendo os erros e acertos dos colegas, mas 
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também impulsionando-os a avançar na aprendizagem da outra língua. Para 

Garrison e Anderson (p. 80, 2005), deve haver entre os participantes o 

“reconhecimento e apreciação das colocações dos outros, promovendo assim a 

participação e a interação”. Esses comentários são visíveis nas intervenções de 

Paula, que consegue reconhecer e apreciar a citação da colega, mas, ao mesmo 

tempo, também mostra a necessidade e a importância de haver um feedback 

corretivo nas interações que apresentam falhas gramaticais. 

Outra estratégia utilizada pelos participantes para reagir ou dar 

continuidade às interações, é a retomada ou citação de mensagens enviadas 

anteriormente pelos colegas. Neste caso, o WhatsApp dispõe de diferentes 

recursos, como ilustram os seguintes exemplos: 

Figura 16: Mensagem de Daniel para Roberta 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Na Figura 16 Daniel utiliza o recurso de citação do aplicativo para resgatar 

o agradecimento que Roberta havia lhe enviado e faz uso de um emoji de 

coração para responder a ela, o que denota uma representação de afeto. Um 

procedimento semelhante pode ser observado a seguir: 

Figura 17: Mensagem de Paula para Roberta 

 
 
 

     
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

 

Roberta: De nada... Assim... (Áudio 9; 0:02) 
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Na Figura 17, Paula cita o áudio de Roberta e lhe responde de forma 

afetuosa e bem-humorada, com o recurso da onomatopeia do riso, o que 

demonstra que ela aceitou e apreciou o que foi dito pela colega. 

 

Figura 18: Mensagem de Paula para Roberta 

 

 
 

Paula: Então é uma memória que você viveu e transcreveu de um 
modo literário? Nossa eu é um exercício muito bonito, eu nunca 
fiz nada parecido com isso, mas eu tô encantada com esse 
exercício, gostaria muito de fazer!” (Áudio 11; 0:16) 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Finalmente, Figura 18, Paula envia um áudio para retomar e responder à 

gravação de Roberta, recurso este que se mostrou mais efetivo e direto, pois lhe 

permitiu se expressar mais longamente e explicar melhor a sua opinião sobre a 

atividade. 

Como se pode observar nos exemplos anteriores, esse recurso facilitou a 

comunicação dos alunos, organizando a conversa para que as informações e as 

respostas não ficassem desconexas, e contribuindo para expandir a discussão 

e dar continuidade aos assuntos com maior fluidez.  

 Nos exemplos acima, há três formas diferentes de reagir ao que foi dito 

anteriormente por outro participante, e ambas com o uso do aplicativo e todas 

com o uso do recurso de citar as mensagens de outros. Isso mostra a 

versatilidade da plataforma WhatsApp Messenger e como cada discente 

aproveitou o mesmo recurso, mas buscou formas distintas de ressaltar como 

estava se sentindo. Ainda assim, todos os exemplos demonstram a proximidade 

que os participantes queriam manter com os colegas. 

Roberta: É uma memória literária que escrevemos na aula de língua 
portuguesa. (Áudio 8; 0:08) 
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 Como se pode observar pelos exemplos aqui destacados, o uso do 

recurso de citar as mensagens de outros na plataforma WhatsApp se mostra 

como uma forma eficaz para os alunos se comunicarem e resgatarem assuntos 

e mensagens anteriores que ainda se mostram relevantes. Como a plataforma 

do aplicativo oferece uma estrutura que estimula o aparecimento de respostas 

rápidas, o grande volume de mensagens pode confundir os participantes do 

grupo e desviar o assunto, dificultando a leitura e a compreensão do conjunto 

das mensagens que já foram disparadas dentro da conversa. Portanto, ao citar 

uma mensagem anterior, o usuário do aplicativo consegue responder de forma 

direcionada a quem lhe destinou a mensagem e com isso recupera o assunto 

que estão desenvolvendo, de maneira novamente coerente e coesa. 

A essas formas de marcar sua presença social no ambiente virtual se 

soma outra que se relaciona com a construção de uma comunicação aberta: a 

estratégia de fazer perguntas. É o que se observa no fragmento abaixo:  

 

Paula: Então é uma memória que você viveu e transcreveu de um 
modo literário? Nossa eu é um exercício muito bonito, eu nunca fiz 
nada parecido com isso, mas eu tô encantada com esse exercício, 
gostaria muito de fazer! (Áudio 11; 0:16) 

  

Por meio da pergunta, Paula pede a Roberta mais informações sobre o 

texto que enviou ao grupo, mostrando que está surpresa e interessada na 

proposta da atividade (a elaboração de uma memória literária). Entendo que, no 

contexto de uma conversa virtual, fazer uma pergunta não significa apenas que 

o participante está curioso e quer saber mais sobre um determinado assunto, 

mas pode revelar que há uma vontade genuína de expandir a interação e 

entender mais sobre a experiência ou ponto de vista do outro. Essa atitude de 

Paula, por exemplo, pode ser capaz de motivar a outra participante a gravar 

novas mensagens e assim dar continuidade à conversa e à atividade proposta, 

como é possível ver no próximo exemplo: 

 
Roberta: Eu também adorei este, esse trabalho que fizemos na 
aula eee, bom, você vai continuar escutando porque eu vou gravar 
diferentes parágrafos para que vocês me corrijam. (Áudio 14; 0:19) 
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Dessa forma Paula demonstrou interesse e a colega Roberta se sentiu 

motivada a comentar também sua impressão sobre a atividade e a continuar 

mandando fragmentos com a leitura de seu texto. Um pouco mais adiante, ela 

dá mais detalhes sobre a memória literária: 

Roberta: Quanto à memória, é uma história que minha bisavó 
contava quando eu era criança, é uma história que aconteceu no 
norte da Itália onde ela morava. (Áudio 15; 0:17) 

Observei que o indicador de fazer perguntas também aparece em outros 

trechos da conversa do grupo como no próximo exemplo:  

Daniel: Roberta, adorei o que você escreveu! Boa tarde! É... desculpa 
demorar, só que eu saí ontem à noite, fui para uma festa, na faculdade, 
então eu cheguei tarde, fui dormir tarde, ahhh, e assim, eu fiz três 
anotações ouvindo o seu primeiro parágrafo, é… a pronúncia sua de 
“inverno” ficou um pouco “inberno”, porque em espanhol vocês não fazem 
tanta diferença entre o “b” e o “v”, né? A pronuncia é bem parecida. Mas 
em português a gente diferencia bastante, então eu acho que ficaria 
melhor você pronunciar “inverno” marcando bem o “v”, “inverno” e a 
mesma observação para quando você disse “aprobeito” ficou bem mais 
puxado pro “b” e em português a gente faz bastante essa diferença, então 
“aproveito” ficaria melhor “inverno” e “aproveito”. E a última anotação que 
eu fiz foi ããã gelo, que pra vocês é difícil falar porque o “g” tem um som 
diferente no espanhol, né? É mais uma coisa para o “re”, “re” e aqui a 
gente fala “ge”, então é “gelo” a gente marca bastante isso também, mas 
tirando isso você fala o português muito bem, haaa… (Áudio 16; 1:25) 

No fragmento acima o indicador de fazer perguntas aparece duas vezes 

e as duas perguntas feitas por Daniel para Roberta seguem a mesma estrutura. 

Em um primeiro momento, Daniel faz um comentário dando sugestões para que 

Roberta pudesse melhorar sua pronúncia daquelas palavras em português e ao 

final da frase fala: “né?”. Com isso, ele faz um tipo de verificação, uma 

confirmação para ver se ela está concordando e entendendo os ajustes 

sugeridos por ele. 

 Em um ambiente virtual de aprendizagem, fazer uma pergunta explícita 

ou não é uma estratégia para chamar a atenção dos colegas e tornar aquele 

diálogo ainda mais “real” e espontâneo. Novamente saliento que isso demonstra 

que o participante realmente estava interessado em auxiliar a colega e também 

em dar continuidade ao diálogo, mas de uma maneira fluída e natural como se 

estivesse presencialmente com a colega. 



95 

 

 

Assim como a elaboração de perguntas para outros participantes da 

interação pode favorecer a ampliação da comunicação no grupo, a expressão de 

acordo também favorece a construção do diálogo e de vínculos entre eles. No 

seguinte fragmento, Daniel comenta sobre suas dificuldades de aprendizagem 

do castelhano e o indicador expressar acordo aparece: 

 

Daniel: Boa tarde Roberta! Éee, o seu português é muito bom, de 
verdade eu adorei eee eu acho que nós temos a mesma dificuldade em 
relação ao português e o espanhol. Ãaa, a minha dificuldade com o 
espanhol também é melhorar a fonética, a minha pronúncia e eu 
também espero que a gente, eh, consiga se ajudar bastante nesse 
sentido. (Áudio 2; 0:29)   

 

O áudio de Roberta ao qual Daniel se refere foi perdido e não é possível 

escutá-lo, mas, ao observar sua resposta, percebe-se que o brasileiro conclui 

que tem as mesmas dificuldades da colega (“a minha dificuldade com o espanhol 

também é melhorar a fonética”). Com sua mensagem de resposta, Daniel 

demonstra que também está de acordo com Roberta no que se refere ao 

entusiasmo e expectativa de ajudar os colegas de grupo e com isso aprender 

mais (“eu também espero que a gente, eh, consiga se ajudar bastante nesse 

sentido”).  

Por fim, no que se refere à categoria Comunicação aberta, identificada por 

Garrison e Anderson (2005), penso que seria oportuno acrescentar um novo 

indicador, o qual, do meu ponto de vista, também contribui para evidenciar a 

presença social. Trata-se da estratégia de pedir desculpas. Acredito que esta é 

uma ação que deve ser considerada, pois, assim como os outros indicadores, 

representa um mecanismo que o participante pode utilizar para demonstrar e 

marcar, de forma explícita, no ambiente digital, que se importa com o outro e 

reconhece quais são suas falhas. O exemplo a seguir mostra uma mensagem 

de Roberta onde é possível encontrar um pedido de desculpas:  

 
Roberta: Hola Paula, buen día! Bueno, disculpa por la demora en 
responder… Ayer, anoche estaba un poquito enferma, ehhh, bueno, para 
marcar muy poquito me gusta mucho como hablas, hablas muy lindo! 
Ehhh, para marcar algunas pocas palabras (…) (Áudio 39; 1:21) 
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Nesse exemplo, Roberta reconhece sua demora em responder as 

mensagens de Paula. Ao se desculpar, ela demonstra que, apesar de não ter 

respondido antes, estava atenta e havia recebido as mensagens de voz da 

colega.  Sua atitude de procurar enviar, nesse momento, algum comentário inicial 

sobre a produção de Paula, mostra que existe um comprometimento de sua parte 

em relação não apenas à colega, mas também ao objetivo do projeto de 

intercâmbio. Roberta também demonstra sentir necessidade de explicar o motivo 

de sua demora (“anoche estaba un poquito enferma”). A ênfase dada, aqui, à 

questão do tempo, parece ser decorrente da percepção de que as mensagens 

enviadas via WhatsApp demandam respostas rápidas e quase imediatas ou 

síncronas. Essa caraterística própria do aplicativo, portanto, parece interferir na 

conduta de Roberta, pois se desculpa mesmo tendo reagido à mensagem da 

colega no dia seguinte. 

3.1.3. A coesão 

 A última categoria relacionada à presença social é a coesão, que pode 

ser observada quando há indícios de união do grupo, marcas que demonstram 

se houve ou não, entre os participantes, um sentimento de pertencimento. Para 

Garrison e Anderson (2005), são três os indicadores de coesão: 

Figura 19: Indicadores pertencentes à categoria COESÃO 

 
Fonte: Adaptado de Garrison e Anderson (2005) 

Nos próximos fragmentos, observam-se exemplos de coesão, pela 

presença de vocativos: 

Daniel: Roberta, adorei o que você escreveu! (...) (Áudio 16; 1:25) 

No primeiro fragmento, Daniel usa um vocativo para chamar a atenção da 

colega e também para elogiá-la. Isso demostra que ele fará um comentário 
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especificamente para ela e a mensagem, dessa forma, ganha um destinatário 

bem marcado. O comentário se torna mais direto e menos impessoal. A intenção 

de Daniel é fazer com que Roberta perceba que seu registro de voz é o foco de 

suas observações e, nesse momento, a participante também precisa se 

comprometer, pois deve ouvir o colega e se apropriar de seus comentários que 

a ajudarão a avançar no idioma que está aprendendo.  

Nas mensagens enviadas ao grupo por mim, pesquisadora-observadora, 

também é possível encontrar evidências de indicadores de coesão: 

Figura 20: Mensagem da mediadora-pesquisadora ao grupo 

 
 

Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Nessa mensagem de boas-vindas, depois da saudação (“Hola”), uso 

vocativos (“chicos”, “pessoal”) que servem para atrair a atenção dos participantes 

para que eles leiam as orientações e saibam como funcionará a dinâmica das 

interações durante o intercâmbio virtual. Nesse caso, os vocativos também 

servem para despertar nos alunos o sentimento de pertencimento ao grupo, 

sendo que o uso dos dois idiomas foi feito de maneira proposital para garantir 

que cada aluno se identificasse com sua língua materna e com a língua 

estrangeira de estudo.  

No fragmento abaixo temos dois exemplos do uso de vocativos: o primeiro 

aparece na transcrição da mensagem de Daniel para a argentina Roberta e no 

segundo temos o seu agradecimento ao colega: 

Daniel: Boa tarde, Roberta! Éee, o seu português é muito bom, de 
verdade eu adorei eee eu acho que nós temos a mesma dificuldade em 
relação ao português e o espanhol. Ãaa, a minha dificuldade com o 
espanhol também é melhorar a fonética, a minha pronúncia e eu também 
espero que a gente, é consiga se ajudar bastante nesse sentido.  (Áudio 
2; 0:29) 
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Figura 21: Mensagem de Roberta para Daniel 

 
 

Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

O exemplo apresenta a primeira conversa de Daniel com Roberta. Nota-

se que, ao dirigir-se a ela pelo nome, chama a sua atenção não apenas para o 

elogio que faria a seguir, mas também para mostrar que ele e a argentina 

compartilhavam as mesmas dificuldades e anseios em relação à língua 

estrangeira que estavam estudando. 

Quando Roberta responde, referindo-se diretamente a Daniel, cria um 

sentimento de maior proximidade entre ela e o colega, que se conhecem apenas 

virtualmente. Além disso, Roberta, ao agradecê-lo, demostra reconhecimento 

pelo que o brasileiro havia falado anteriormente.  

Em todos os exemplos anteriores, é possível perceber que o vocativo tem 

a característica de chamar a atenção de um interlocutor, estratégia que, em um 

ambiente virtual de aprendizagem, ganha uma grande importância. É uma forma 

de mostrar que mesmo que não exista uma presença física, é possível criar uma 

unidade do grupo. O fato de os diferentes participantes se referirem uns aos 

outros pelo próprio nome pode ser uma evidência de que o grupo caminha em 

direção à constituição de uma comunidade de aprendizagem. 

 Além dos vocativos, as saudações também cumprem um importante papel 

para dar coesão ao grupo, pois desempenham uma função social ao permitir que 

o participante expresse cordialidade e demonstre sua intenção de se integrar ao 

grupo. Além disso, permite dar início ou encerrar as interações. 

 As saudações podem ser dirigidas ao grupo como um todo ou a algum 

participante em particular. No exemplo a seguir, já destacado anteriormente, eu, 

tutora-pesquisadora envio uma mensagem de saudação ao grupo que marca 

minha primeira intervenção na interação: 
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Figura 22: Mensagem da tutora-pesquisadora 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

O uso da saudação, seguida do vocativo (“Hola, Chicos! Olá, pessoal!”), 

colabora para criar uma proximidade com o grupo, que ainda não se conhece. 

Além disso, introduz, de maneira mais informal, os objetivos estabelecidos para 

o intercâmbio virtual que começaria a se desenvolver a partir daquele momento. 

Conforme já comentei anteriormente, o uso do português e do espanhol neste 

momento tinha o objetivo de criar esse sentimento de identidade dos 

participantes com o grupo. 

O exemplo a seguir mostra outra de minhas mensagens enviadas ao 

grupo, já ao final do intercâmbio:  

Figura 23: Mensagem da pesquisadora-observadora 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Nessa mensagem, peço que os alunos contribuam com a minha pesquisa, 

respondendo o questionário que eu havia elaborado. Para chamar a atenção de 

todos, uso uma saudação “Oi” seguida do vocativo “pessoal”. Nesse momento, 

fiz essa escolha porque não senti que havia a necessidade de escrever nos dois 

idiomas (português e espanhol) e me expressei apenas em português, que foi o 

idioma que utilizei em minhas outras intervenções. Entendi que, como já 

estávamos finalizando o intercâmbio, todos já se sentiam pertencentes e 

representados no grupo e, portanto, era desnecessário saudar os participantes 

nos dois idiomas como fiz na minha primeira intervenção. 

Em alguns momentos, os alunos também se dirigem a todo o grupo, como 

se verifica a seguir: 
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Daniel: ¡Hola, amigos! Me llamo Daniel, tengo 24 años y vivo en São 
Paulo. A mí siempre me gustó el español, pero empecé a estudarlo en el 
inicio de este año. (Áudio 1; 0:44) 

O exemplo de intervenção do participante merece destaque, pois, além 

de utilizar uma saudação, ele escolhe o vocativo “amigos” para se dirigir aos 

colegas, o que também sugere que, apesar de as atividades estarem no início, 

o ambiente do grupo lhe parece favorável para estabelecer uma proximidade 

com os outros participantes. 

Os dados também trazem exemplos de casos em que as saudações são 

dirigidas a algum participante do grupo em particular. No próximo fragmento da 

conversa do grupo, há uma sequência de registros que se iniciam com uma 

mensagem do professor Ricardo e continuam com mensagens direcionadas a 

um participante específico:  

Figura 24: Sequência de mensagens do Prof. Ricardo e das alunas Roberta e 

Paula 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 
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Nesse exemplo, Ricardo, em um primeiro momento, se dirige a todo o 

grupo quando elogia as interações dos participantes (“Que interessante escutar 

seus intercâmbios”). Quando o professor usa o possessivo “seus”, ele se refere 

a todos, considerando que, nas mensagens anteriores, havia interações tanto de 

Daniel quanto de Paula. Em seguida, ainda na mesma mensagem, ele se refere 

especificamente à sua aluna Roberta para dizer que ela estava “esperando as 

gravações” dos participantes brasileiros. Para finalizar, Ricardo se apresenta e 

informa a todos que é o professor de Roberta. Dando continuidade à interação, 

Roberta responde com dois emojis (uma mão fazendo um sinal positivo e um 

rostinho sorridente), aparentemente demonstrando que concordava com a 

mensagem de seu professor e que estava contente com o elogio. Paula também 

responde ao comentário e se dirige diretamente ao professor usando uma 

saudação seguida de seu nome (“Boa noite Ricardo!”) e se referindo à professora 

brasileira por seu nome (Cecília). Na mesma sequência de mensagens, Ricardo 

envia um agradecimento a Paula, mencionando seu nome. Cabe mencionar que 

as diferentes referências explícitas aos nomes dos participantes do grupo 

contribuem para marcar o pertencimento dessas pessoas a esse contexto de 

interação. É interessante ressaltar, ainda, que na maioria das vezes, as 

saudações são seguidas de um vocativo. Os dois indicadores de coesão agem 

juntos cumprindo suas funções de chamar para aquela mensagem todos os 

participantes ou um participante específico, de maneira cordial e demonstrando 

afeto e respeito.  

A figura acima mostra uma sequência de interações que não possui uma 

saudação para marcar o seu começo, mas a forma como o professor Ricardo se 

apresenta pode ser interpretada como uma maneira de iniciar um contato os 

participantes. Por outro lado, a entrada de Paula na conversa é marcada por uma 

saudação inicial (“Boa noite Ricardo”) e ela marca também o encerramento de 

sua participação com uma saudação de despedida (“Buenas noches”). Dessa 

forma, percebemos que usar ou não saudações é uma escolha individual e 

depende de cada participante e o uso de outras formas, como elogios ou 

apresentações, também é possível iniciar uma interação com o grupo. Nas 

conversas de WhatsApp, como não existe exatamente um tempo pré-

determinado para dar início, desenvolver ou encerrar a interação, é comum que 
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nos deparemos com registros que fluem como se não houvesse um começo, um 

meio ou um fim.  

Ainda no que se refere a mecanismos para buscar a coesão do grupo, 

cabe destacar o uso de pronomes inclusivos, os quais funcionam como um 

termômetro, demonstrando o quanto o participante se sente ou quer fazer parte 

do grupo. O uso desses pronomes também evidencia se o participante quer ou 

não marcar a sua aproximação com todo o grupo ou apenas com um outro 

participante específico.  No primeiro exemplo destacado a seguir, encontramos 

na mensagem de Daniel dois exemplos de uso de pronomes inclusivos: 

Daniel: Boa tarde Stella! Ehhhh, o seu português é muito bom, de 
verdade eu adorei e eu acho que nós temos a mesma dificuldade 
em relação ao português e o espanhol. Ãaa, a minha dificuldade 
com o espanhol também é melhorar a fonética, a minha pronúncia 
e eu também espero que a gente, eh, consiga se ajudar bastante 
nesse sentido.  (Áudio 2; 0:29) 

Ao utilizar o pronome inclusivo nós (“eu acho que nós temos a mesma 

dificuldade em relação ao português e o espanhol”), Daniel cria o efeito de se 

aproximar da colega, de se colocar no mesmo nível dela, no que diz respeito a 

se identificar com suas dificuldades. Desse modo, demonstra que a compreende, 

ao observar que possuem as mesmas dificuldades linguísticas. Na sequência, 

ao dizer “eu também espero que a gente consiga (...)” (grifo meu), Daniel parece 

manifestar um sentimento de pertencimento ao grupo e reconhecimento de que 

este é um espaço de troca, onde ambos podem compartilhar comentários, 

ajudando-se mutuamente. Com seu comentário, o participante demonstra que 

está confiante em relação ao futuro desenvolvimento do grupo.  

Outro exemplo de uso de pronome inclusivo aparece neste fragmento: 

Roberta: Quanto ao “di” e o “ti” é a variante que nosotros aprendemos 
acá na faculdade. (Áudio 10; 0:10) 

Roberta utiliza o pronome inclusivo nosotros para explicar para Paula 

sobre a variante que ela e os colegas utilizam em suas aulas de língua 

portuguesa. Isso se explica pelo comentário que Paula fez anteriormente sobre 

as variações que temos dentro do Brasil em relação aos fonemas /d/ (“di”) e /t/ 

(“ti”), e em como são diferentes de acordo com sua região de ocorrência “(...) e 
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eu também percebi que você usa um fonema “di” como na variante de São Paulo, 

né?.(...)”. Com o uso do pronome nosotros, Roberta consegue esclarecer para a 

colega que essa não é uma escolha linguística usada apenas por ela, mas por 

todos de seu grupo. 

Esses exemplos ressaltam o sentimento de pertencimento que os 

pronomes inclusivos são capazes de retratar. Em alguns casos, apenas para 

mostrar uma característica que é comum a um grupo, e, em outros, para mostrar 

o quanto o participante quer se aproximar do grupo. 

Ao analisar as mensagens e identificar as categorias e os indicadores da 

presença social, percebo que esses indícios são fundamentais para determinar 

o grau de entrosamento e união do grupo, isto é, se de fato os participantes são 

capazes de formar um grupo coeso, ou se são apenas pessoas que foram 

incluídas em um grupo de WhatsApp, mas agem como se não fizessem parte 

dele.  

Esses indicadores, portanto, permitem visualizar de que forma os 

participantes vão marcando sua presença social no ambiente virtual, mediante a 

expressão de afeto, coesão e comunicação aberta. As diferentes estratégias 

discursivas utilizadas colaboram para suprir lacunas que podem aparecer em um 

contexto virtual que não tem a presença física como suporte. Os participantes, 

através de diferentes recursos, conseguem compartilhar acontecimentos de sua 

vida pessoal, demonstrar interesse pelos assuntos abordados por outros 

colegas, ser cordiais e respeitosos. A presença social aparece no contexto virtual 

como uma maneira de entender e identificar as demonstrações de reciprocidade 

que o grupo pode desenvolver ao longo de sua jornada em busca do 

aprendizado. 

No caso do grupo analisado, consegui identificar os indicadores de todas 

as categorias da presença social e concluí que esta foi uma presença 

amplamente desenvolvida pelos três participantes do grupo. Isso me leva a crer 

que eles estavam dispostos a cooperar entre si e a desenvolver a proposta 

didática do intercâmbio virtual. Ao analisar todos os registros dos participantes, 

vejo que, apesar do empenho de todos, a chegada do final de semestre 
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prejudicou a finalização das atividades propostas. Mas esse fato não impediu 

que eles estabelecessem conexões entre si e com isso marcassem sua presença 

social dentro daquele contexto. 

3.2. Evidências da Presença de Ensino 

A presença de ensino é definida por Garrison e Anderson (2005, p. 51) 

como a ação de desenhar, facilitar e orientar os processos cognitivo e social com 

o objetivo de obter resultados educativos pessoalmente significativos e de valor 

docente”44.De acordo com essa definição, a presença de ensino é identificada 

com base em três categorias: Desenho educativo e organização; Função 

facilitadora do discurso e Ensino dirigido. 

Essas categorias nos ajudam a perceber características que são 

intrínsecas dessa presença, como o ato de organizar o curso, as atividades que 

serão dadas, os prazos para as entregas e discussões, e também a organização 

das discussões e ideias que são protagonizadas por professores e alunos dentro 

do ambiente virtual de aprendizagem. Nas próximas seções analisarei alguns 

registros do grupo 4, nos quais identifiquei evidências dos indicadores dessas 

categorias. 

3.2.1. Desenho educativo e organização 

Garrison e Anderson (2005) definem o Desenho educativo e organização 

como a forma como o idealizador do curso, disciplina ou atividades didáticas 

deve desenvolvê-los em um ambiente on-line. Diferentemente de um contexto 

presencial, o contexto virtual guarda algumas particularidades que exigem do 

professor novas percepções para entender os desafios desse outro contexto. 

Segundo os autores, considerando as especificidades do ambiente virtual de 

aprendizagem, o professor precisa fazer adequações e em muitos casos 

redesenhar enfoques que potencializem a capacidade do ambiente de 

aprendizado utilizado. Isso significa que, de acordo com a ferramenta escolhida 

ou disponível para a elaboração das atividades, o professor deverá explorar suas 

potencialidades e analisar quais as melhores atividades para aquele contexto, 

 
44  No original: “diseñar, facilitar y orientar los procesos cognitivo y social con el objetivo de 
obtener resultados educativos personalmente significativos y de valor docente”. 
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sempre avaliando o que será melhor aproveitado para a realidade da ferramenta 

selecionada. Garrison e Anderson (2005) salientam que trabalhar nesse novo 

contexto pode exigir mais esforço do professor principalmente no “início do 

curso, mas esse esforço será refletido nos resultados alcançados” (p. 99). A 

figura seguinte exemplifica a categoria e seus indicadores: 

Figura 25: Indicadores do Desenho educativo e organização 

 

 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Garrison e Anderson (2005) 

O indicador “Definir o programa de estudos” é o primeiro dessa categoria 

e reflete o ato de organizar, dentro do ambiente virtual, como funcionará o 

programa de estudos estabelecido. Na figura abaixo e em outros exemplos a 

seguir veremos como esse indicador aparece na experiência de intercâmbio 

virtual do grupo 4. 

Figura 26: Mensagem da tutora-pesquisadora ao grupo 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 
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Na imagem acima vemos a primeira mensagem que foi disparada por 

mim, tutora-pesquisadora, em todos os grupos do intercâmbio. O texto foi 

elaborado pelos docentes responsáveis pelo projeto, com meu auxílio, e 

apresenta uma explicação de como funcionaria a dinâmica que os grupos 

deveriam utilizar durante as interações. O detalhamento de como cada aluno 

deveria fazer suas interações naquele ambiente de estudo corresponde à 

definição do programa de estudos (“as interações serão principalmente orais, 

com gravações de áudio. (...) Os alunos de Córdoba gravarão seus textos em 

português e os enviarão para seus parceiros de grupo”). Antes que a mensagem 

fosse enviada aos alunos, os professores responsáveis pelos cursos  

conversaram com suas turmas e explicaram como seriam as interações durante 

o intercâmbio virtual. Desse modo, a mensagem acima foi complementar ao que 

já havia sido definido e explicado em sala de aula e, se os participantes tivessem 

alguma dúvida em relação aos acontecimentos durante o intercâmbio, eles 

podiam saná-las presencialmente com seus respectivos docentes. Apesar disso, 

essa mensagem se fez necessária para estabelecer uma primeira conexão com 

o grupo no ambiente virtual de aprendizagem, principalmente para marcar o 

início do intercâmbio. 

Essa mensagem inicial também se enquadra no indicador desenhar 

métodos, uma vez que ali aparecem, de maneira detalhada, as orientações de 

como cada aluno deve elaborar e organizar os seus registros escritos e de voz 

dentro do ambiente virtual. Isso é perceptível principalmente quando é frisado 

que “as interações serão principalmente orais, com a gravação de áudios”. Outro 

momento que também exemplifica esse indicador corresponde à explicação de 

como deve ser realizada a primeira atividade: 

Figura 27: Mensagem da tutora-pesquisadora ao grupo 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

A primeira atividade pedida para os grupos tinha o objetivo de “quebrar o 

gelo” e estimular os alunos a se conhecerem e a iniciarem as interações sem 
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maiores barreiras. Com isso, eles desenharam métodos, explicando como a 

atividade deveria ser feita dentro de sua totalidade. 

A figura que segue também é um exemplo desse mesmo indicador, pois 

mostra sugestões dadas pelo professor Ricardo à sua aluna Roberta:  

Figura 28: Mensagem do professor Ricardo 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

O professor de Lengua Portuguesa I orienta sua aluna incentivando que, 

depois da primeira atividade, ela desse continuidade ao intercâmbio virtual e 

fizesse uma gravação da memória literária que havia escrito. Dessa forma, ele 

sugere de maneira clara com qual atividade ela deveria trabalhar no próximo 

registro de voz, o que consiste em um exemplo do indicador desenhar métodos.  

Outro indicador que também faz parte da categoria Desenho educativo e 

Organização é a ação de Estabelecer um calendário, que serve, principalmente, 

para organizar as atividades de uma forma que elas não se percam dentro do 

ambiente virtual de aprendizagem. No caso do WhatsApp Messenger, isso é 

extremamente importante para dar ordem às mensagens, uma vez que os envios 

ocorrem de acordo com o desejo e com a disponibilidade dos próprios 

participantes autores das mensagens. A próxima figura mostra uma mensagem 

da professora Cecília para os seus alunos:  

Figura 29: Mensagem da professora Cecília ao seu grupo 

 
 Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Após redefinir o prazo para o envio de uma tarefa realizada em uma aula 

presencial, a professora solicita que seus alunos a compartilhem com os 

argentinos. A mensagem mostra a necessidade de flexibilização do cronograma 

de atividades, em função da pouca participação dos alunos até aquele momento. 
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Conforme indica o exemplo destacado a seguir, esse foi um problema também 

enfrentado pelo professor Ricardo, da universidade argentina. Após o envio da 

mensagem pela professora Cecília, Ricardo, além de sugerir que seus alunos 

compartilhassem outras atividades que fizeram em sala, também alerta o grupo 

sobre a proximidade do final das aulas, e sugere que isso não seja um 

impedimento para a continuidade do trabalho virtual que estavam realizando com 

os colegas brasileiros (“Mas mesmo assim podemos continuar o intercâmbio”): 

Figura 30: Mensagem do professor Ricardo ao seu grupo 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

A sequência de mensagens destacadas nas figuras 29 e 30 mostra, ainda, 

que foi necessária minha intervenção com o envio de outra mensagem, tentando 

animar o grupo a continuar interagindo. É preciso destacar novamente que esse 

problema ocorreu nos últimos meses do semestre, quando os cursos 

caminhavam para o encerramento. O acúmulo de atividades e exames em outras 

disciplinas pode ter influenciado a participação dos alunos no intercâmbio.  

Do ponto de vista do desenho educativo e organização, Garrison e 

Anderson (2005) destacam que é comum apresentar aos alunos observações 

macro do conteúdo do curso, ou seja, explicar quais são os objetivos maiores 

daquele curso, projeto ou atividade que será desenvolvida pelos participantes. 

Retomo o exemplo a seguir para ilustrar esse procedimento: 
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Figura 31: Mensagem da tutora-pesquisadora ao grupo 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Como se vê, já de início explico o objetivo macro do intercâmbio virtual 

que teria início entre os alunos brasileiros e argentinos: “desenvolver a pronúncia 

e fluência oral na língua estrangeira que estão estudando”.  Essa explicação era 

essencial para esclarecer qual era o maior objetivo das interações que eles iriam 

desenvolver, mas não diminuiu outros objetivos que também eram almejados 

pelos idealizadores do projeto, como difundir a cultura dos dois países 

envolvidos, desenvolver a empatia entre os participantes e ainda a confiança e 

autonomia para que cada um pudesse desenvolver o idioma que estava 

aprendendo com mais naturalidade e livre de preconceitos. 

No entanto, cabe ressaltar que, embora os alunos tenham sido informados 

nesse momento quanto à natureza essencialmente oral das interações, eles 

também interagiram por escrito em vários momentos, como já foi possível 

observar em exemplos anteriores. Essa atitude pode ser explicada pelo fato de 

que o aplicativo, em si, é bastante flexível quanto às formas de interação (envio 

de texto escrito, áudio, vídeo, figuras), o que confere ao seu usuário autonomia 

para tomar decisões quanto à forma como quer se dirigir aos seus interlocutores. 
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Além de mencionar de forma explícita que o intercâmbio busca, 

prioritariamente, desenvolver a pronúncia e fluência oral, a mensagem também 

orienta os alunos sobre a dinâmica a ser seguida e o idioma a ser utilizado na 

gravação dos textos. Essa informação era fundamental para marcar os espaços 

de prática de cada aluno na língua estrangeira de estudo e pode ser 

compreendida como uma orientação relacionada à forma de usar o meio de 

forma efetiva, outro dos indicadores identificados por Garrison e Anderson 

(2005) na categoria do desenho educativo e organização. No início das 

interações do grupo, essa foi uma preocupação dos docentes e também minha, 

tutora-pesquisadora e, ao longo do intercâmbio, outras mensagens similares 

foram enviadas, como esta que já apareceu anteriormente em que o professor 

Ricardo dá uma orientação específica à sua aluna Roberta: 

Figura 32: Mensagem do professor Ricardo à sua aluna 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Nesse exemplo, o professor sugere que a aluna faça uma gravação e a 

mande para o colega Daniel. Com isso, vemos que o objetivo central de propiciar 

um ambiente de prática oral entre os alunos é relembrado. O mesmo ocorre em 

outros momentos, em que Ricardo se dirige a todo o grupo 4: 

 

Figura 33: Mensagem do professor Ricardo ao grupo 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

A intervenção do professor Ricardo revela que ele está atento aos 

registros do grupo e que se preocupa em reforçar, constantemente, a 

necessidade de os alunos participarem oralmente das interações. 
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Além de orientar os alunos quanto à maneira de usar o meio digital onde 

ocorrem as interações, Garrison e Anderson (2005) também ressaltam a 

importância de estabelecer pautas de conduta e cortesia na comunicação 

eletrônica (netiquette). No contexto das interações do grupo 4, os registros 

anteriores também podem ser interpretados como indicadores de pautas de 

conduta na comunicação eletrônica. Embora não estejam relacionadas 

diretamente à ideia de netiquette, conforme sinalizam Garrison e Anderson 

(2005), as orientações dadas aos alunos se configuram como pautas de conduta 

na medida em que determinam que as mensagens deveriam ser “gravadas”. É 

essa a forma de comportamento esperada do grupo, uma vez que o objetivo do 

intercâmbio virtual priorizava a interação oral.  

É preciso destacar, também, que, presencialmente, os docentes das duas 

disciplinas já haviam estabelecido algumas “pautas de conduta e cortesia” que 

os alunos deveriam seguir. O ambiente virtual de aprendizagem traz muitos 

desafios e respeitar a “netiquette” é um deles, haja vista que na internet temos 

muitos memes, gifs e outras formas de expressar humor, afeto, agrado e 

desagrado que se proliferam nas conversas estabelecidas no aplicativo 

WhatsApp Messenger. Nesse contexto virtual, assim como em um contexto de 

estudo presencial, as regras deveriam ser seguidas para que os participantes 

não perdessem o foco do principal objetivo do intercâmbio virtual, que era o 

compartilhamento de mensagens com um fim didático bem específico. 

Analisando os registros do grupo 4, observo que eles respeitaram o que havia 

sido estabelecido com seus professores e sempre desenvolveram as interações 

sem desviar o foco do aprendizado do idioma estrangeiro que estavam 

estudando. Acrescento, ainda, como já mostrado anteriormente nesta análise, 

que os alunos puderam expressar afeto, afeição e humor, sempre de uma 

maneira cortês e respeitosa. 

3.2.2. A função facilitadora do discurso 

A segunda categoria relacionada à presença de ensino é a função 

facilitadora do discurso (GARRISON e ANDERSON, 2005). Para os autores, 

essa categoria é sinônimo não apenas de “facilitar o discurso”, mas também de 

“reconhecer o papel e o potencial da comunidade virtual de aprendizagem” 
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(p.100). Além disso, promove a “construção de significados e a compreensão 

mútua” o que para os próprios autores “representa a fusão de objetivos, processo 

e resultados” (p.100)  

Seus indicadores são direcionados à gestão e condução do discurso, 

assim como as formas que o professor ou tutor podem torná-lo mais acessível e 

organizado para que todos possam se entender com clareza e para que não haja 

mal-entendidos durante esse processo, propiciando a fluidez de ideias e 

conceitos. A figura abaixo traz todos os indicadores da categoria: 

Figura 34: Indicadores da Função facilitadora do discurso 

 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Garrison e Anderson (2005) 

O primeiro indicador apontado por Garrison e Anderson (2005) está 

relacionado a identificar áreas de concordância e desacordo, e se manifesta 

quando o professor ou tutor aponta acordos e desacordos dentro do discurso 

dos próprios alunos, fomentando o debate. Na próxima sequência de figuras, 

retomo  uma mensagem enviada pelo professor Ricardo, em que ele mostra 

acordo com o que já havia sido proposto pela professora Cecília: 

 

Figura 35: Mensagem da professora Cecília ao seu grupo 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 
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Figura 36: Mensagem do professor Ricardo ao seu grupo 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

 

Acompanhando a mensagem da professora Cecília, Ricardo envia um 

recado semelhante aos seus alunos e, dessa forma, mostra que está de acordo 

que seus alunos também compartilhem com os colegas outras mensagens. 

Neste caso, o discurso dos professores indica que ambos, naquele momento, 

esperavam que o intercâmbio virtual evoluísse e seus alunos interagissem mais. 

Essa concordância entre os dois docentes evidencia também que, mesmo em 

países distintos, eles mantinham as mesmas diretrizes para gerenciar o grupo. 

Ressalto que esse indicador no contexto de estudo de Garrison e Anderson 

(2005) mostra a capacidade e destreza que os docentes precisam ter para 

gerenciar o discurso, isto é, mediar uma discussão, desenvolver o debate e 

manter o ambiente virtual de aprendizagem de uma forma harmônica. Nos 

registros deste intercâmbio virtual, não existem exemplos similares que se 

enquadrem nesse conceito dos autores, pois em nenhum momento houve uma 

discussão ou o surgimento de ideias que precisassem ser gerenciadas para 

promover o debate ou mantê-lo organizado. Considerando esse contexto de 

pesquisa, esse exemplo mostra que o “acordo ou desacordo” se revela na forma 

como o intercâmbio deveria se manter organizado, mostrando “sintonia” entre os 

parceiros: Ricardo e Cecília.    

Além de identificar áreas de concordância e discordância, verificamos que 

os participantes também usam estratégias que demonstram que tentam chegar 

a um consenso, quando necessário. No próximo exemplo, destaco dois áudios 

enviados por Roberta a Daniel, com comentários e sugestões sobre a leitura de 

um de seus textos:  

Roberta: Hola Daniel, Buen día! Bueno, primero que nada felicitaciones porque 
la verdad para mi punto de vista hablas muy bien, no encontré nada mal 
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pronunciado como para corregir y bueno, tal vez un poco, un poco la estructura 
y algún verbo que acá no se usa que está correcto si bien está correcto como el 
caso de experimentar, acá no lo usamos dijimos en el habla cotidiana se usa 
más a lo mejor como en el ámbito científico como que un científico está 
experimentando algo o alguien algún profesional experimentar algo pero en el 
habla cotidiana no y pero de todos modos es correcto no y bueno fonéticamente 
para mi punto de vista está excelente obviamente se percibe que sos brasilero 
poco por las nasalidades y esa musicalidad por decirlo de alguna manera tan 
linda que ustedes tienen al hablar. En la verdad muy bonito el relato y te voy a 
mandar un audio de como lo contaría lo mismo que vos me contás contado por 
un argentino para que veas un poco la diferencia pero más que nada de 
entonación y ese tipo de cosas y ya te digo algún verbo un poco distinto pero en 
general la verdad no hay… Yo no soy profesora no, pero bueno, yo no veo nada 
para corregir como lo que te marqué, nada más! (Áudio 19; 0:44) 
 
Roberta [lendo o texto de Daniel]: En febrero de 2014 viajé con una gran 
amiga a Buenos Aires, Argentina. Estuve en la ciudad dos días y me quedé 
encantado con cada cosa que conocí, el primer día visité el cementerio de la 
Recoleta donde pude conocer la tumba de Evita Perón, después fui a  la Casa 
Rosada y por la noche fui a un concierto de tango en Señor Tango. El segundo 
día hice compras en la calle Florida y Caminito, también fui a Tigre donde vi una 
ciudad pequeña a las márgenes del río, allá también probé el dulce de leche y 
los alfajores argentinos que son los mejores. (Áudio 20; 1:40) 

No final do primeiro áudio enviado por Roberta, chama a atenção o fato 

de ela enfatizar para o colega que não é professora, e que vai somente destacar 

alguns poucos erros que conseguiu detectar em seu texto. Após ouvir a 

sequência de áudios de Roberta, Daniel responde mostrando que estava atento 

aos seus comentários: 
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Figura 37: Mensagens de Daniel e Roberta 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Em sua mensagem, Daniel explica para a colega a lógica que usou para 

definir o verbo que empregaria em seu texto, considerando a comparação que 

fez entre os dois idiomas. Desse modo, demonstrou que aceitou a sugestão de 

Roberta. Daniel agradece a colega e ela lhe responde com o emoji de uma mão 

fazendo o sinal de positivo e outro com uma expressão alegre acenando. Daniel 

finaliza com um emoji com corações nos olhos, confirmando que aceitou a 

sugestão e, dessa forma, ambos demonstraram que entraram em um consenso 

sobre a utilização do verbo.  

A categoria “Função facilitadora do discurso” tem ainda outro indicador 

que mostra que o professor está atento, acompanhando as interações de seus 

alunos. De acordo com Garrison e Anderson (2005) ao buscar animar, 

reconhecer ou reforçar as contribuições dos alunos, o professor os incentiva a 

participarem mais nas discussões do grupo. Isso se observa em um exemplo já 

destacado anteriormente: 
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Figura 38: Mensagem do professor Ricardo ao grupo 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

Nessa mensagem, Ricardo parece ter a intenção de animar todos os 

participantes ao reconhecer que as mensagens compartilhadas eram 

“interessantes”, e reforça também o potencial construtivo das interações, 

dizendo que sua aluna Roberta iria “aproveitar muito” os comentários feitos sobre 

seu texto. Dessa forma, ele valoriza as contribuições de todos os participantes e 

também os incentiva a dar continuidade à atividade (“Roberta (...) está 

esperando suas gravações”), ressaltando a importância das contribuições dos 

alunos durante as interações. 

As estratégias discursivas mencionadas anteriormente estão diretamente 

relacionadas a outro recurso frequentemente utilizado em contextos de 

aprendizagem online, que expressa a intenção de estabelecer um clima de 

estudos. Essa estratégia tem especial importância, pois contribui para que os 

participantes se sintam acolhidos no ambiente, e confiantes para interagir e 

desenvolver as atividades propostas com mais autonomia. A próxima figura que 

também é exemplo de outros indicadores mostra a primeira mensagem que 

compartilhei nos grupos e nela podemos identificar esse indicador. 

Nas interações do grupo 4, isso é percebido em vários momentos, alguns 

deles aqui já mencionados. Na mensagem inicial que enviei aos alunos, ao 

explicar como funcionariam as interações e como seria a dinâmica das 

atividades, promove-se a criação de um clima de estudos considerando que 

aquele espaço da ferramenta WhatsApp Messenger seria utilizado naquele 

contexto para fins didáticos e não apenas para estabelecer diálogos informais. É 

importante lembrar que o aplicativo, que normalmente serve como suporte para 

conversas cotidianas, naquele caso seria usado especificamente com fins 

didáticos e se tornaria um ambiente virtual de aprendizagem. A explicação de 

como seria desenvolvida a primeira atividade tinha o intuito de criar um clima de 
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estudos. Além desse exemplo, podemos também resgatar novamente esta 

mensagem enviada pelo professor Ricardo: 

Figura 39: Mensagem do professor Ricardo ao grupo 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

A atitude de Ricardo também favorece o estabelecimento de um clima de 

estudos, pois, além de elogiar e valorizar as contribuições dos alunos, ele 

também os anima a continuar com as atividades, mostrando que cada 

contribuição feita até aquele momento tinha sido importante e que as próximas 

contribuições também seriam fundamentais para o desenvolvimento do 

intercâmbio virtual. 

Por fim, Garrison e Anderson (2005) identificam, na categoria Função 

facilitadora do discurso, o indicador de avaliar a eficiência do processo. Segundo 

os autores, isso pode se dar discursivamente por meio de uma observação ou 

qualquer indício de que o professor está atento às interações dos alunos, o que 

lhe permite avaliar as participações e o desenvolvimento do curso. Conforme já 

mencionamos, a mensagem enviada por Ricardo valorizando as interações entre 

os alunos demonstra que ele avalia e admite a eficácia do intercâmbio. Ao 

reconhecer, positivamente, as contribuições dos alunos, evidencia que em sua 

opinião, a dinâmica do intercâmbio virtual estava ajudando os participantes a 

aprenderem mais. 

A fim de facilitar o discurso, docentes e tutores também podem buscar 

extrair a opinião dos participantes e promover o debate, por meio de perguntas 

e reflexões. Nessa experiência de intercâmbio não houve exemplos desse 

indicador, pois não houve nenhum debate, mas ao longo das interações como já 

mostrado em outros exemplos, os participantes desenvolveram reflexão 

linguística a respeito das duas línguas. 
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3.2.3. Ensino dirigido 

Na presença de ensino, a última categoria identificada por Garrison e 

Anderson (2005) é denominada como Ensino dirigido e se refere a estratégias 

utilizadas para ir além da promoção do debate e da participação, pois pode ser 

“associada principalmente a assuntos específicos do conteúdo e com o 

diagnóstico de erros de conceito”. Essa categoria também aponta o potencial de 

“liderança do professor e a sua capacidade de manifestar isso em situações 

bastante específicas” (p.103). Conforme figura abaixo parecem os indicadores 

dessa categoria:  

Figura 40: Indicadores do Ensino dirigido 

 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Garrison e Anderson (2005) 

Garrison e Anderson (2005) identificam seis indicadores relacionados a 

essa categoria. O primeiro indicador é denominado como Apresentar conteúdos 

ou questionamentos. Ao fazer isso, um participante pode levar os demais a 

interagirem mais e a refletirem sobre os temas expostos e também sobre o que 

eles mesmos podem já ter dito anteriormente. O fragmento abaixo apresenta um 

questionamento da brasileira Paula sobre uma atividade feita pela argentina 

Roberta: 

Paula: Então é uma memória que você viveu e transcreveu de um modo 
literário? Nossa eu é um exercício muito bonito, eu nunca fiz nada 
parecido com isso, mas eu tô encantada com esse exercício, gostaria 
muito de fazer! (Áudio 11; 0:16) 

 

Na transcrição vemos que Paula está curiosa e quer saber mais sobre a 

atividade feita pela colega. Em sua pergunta, já apresenta uma suposição de 

como seria o exercício, o que motiva Roberta a começar sua explicação a partir 

dessa hipótese elaborada pela colega.  
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Roberta: Quanto a memória é uma história que minha bisavó contava 
quando eu era criança, é uma história que aconteceu no norte da Itália 
onde ela morava. (Áudio 15; 0:17) 

O questionamento destacado acima direciona o conteúdo da interação ao 

que está sendo perguntado e, em alguns casos, pode mudar o rumo do que os 

participantes estavam aprendendo naquele momento. O exemplo expande o 

diálogo que as duas discentes estavam desenvolvendo (introduz uma explicação 

que aborda um conteúdo novo). 

Outro indicador relacionado ao ensino dirigido é a estratégia de centrar o 

debate (GARRISON e ANDERSON, 2005), que corresponde a uma forma de 

organizar o discurso e também de expor algo que naquele momento, curso ou 

atividade é importante para que o aluno aprenda mais. Nas interações do grupo 

4, essa estratégia pode ser reconhecida no discurso da aluna Paula, no momento 

em que ela comenta sobre um áudio de Roberta: 

Paula: Nossa, “eu” Roberta eu acabei de ouvir o áudio e eu gostei muito 
da sua descrição do cenário e eu também percebi que você usa um 
fonema di, como na variante de São Paulo, né? Que em algumas 
variantes do Brasil no Brasil você pode dizer dia [como em castelhano], 
dias, dia e mas grande parte, Inclusive a minha variante que é de São 
Paulo, a gente fala dia e eu achei interessante observar isso. (Áudio 5; 
0:30) 

 
Roberta: Quanto ao “di” e o “ti” é a variante que nosotros 
aprendemos acá na faculdade. (Áudio 10; 0:10) 

 
Paula: Sim, é isso é muito marcado aqui no Brasil, eh, no sudeste 
e no Sul a gente utiliza,  a gente fala faculdade, dia, tia [variante de 
São Paulo] a gente usa esses fonemas e se você for para o 
Nordeste, tiver oportunidade de conhecer, você vai ver muitas 
pessoas falando “tia”, “faculdade”, “dia” [como em castelhano] e 
essas coisas, isso é muito marcado, aqui no Brasil. (Áudio 13; 0:33) 

A sequência de transcrições que dá continuidade à observação feita por 

Paula mostra que a brasileira quis evidenciar as diferenças entre os fonemas 

“de”, “di” e “ti”, explicando que suas pronúncias mudam de acordo com as regiões 

brasileiras. Ao explicar e exemplificar as diferenças, ela centraliza o discurso em 

um tema específico que são as variações linguísticas do português. O último 

fragmento transcrito encerra a discussão sobre o tema. Ao centralizar o discurso 

em suas observações, ela chama a atenção da colega para algo que, 
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aparentemente, ela supôe ser interessante para a aprendizagem da argentina. 

Em um primeiro momento, podemos pensar que ela não centraliza 

necessariamente o debate, pois o que há entre elas é um diálogo, mas ao 

centralizar suas explicações na variação linguística  do  português ela 

compartilha novos dados linguísticos com a colega direcionando seu olhar para 

suas observações e o debate realmente se dá quando Roberta interage 

comentando a forma como ela aprendeu a pronúncia dos fonemas na faculdade. 

 A categoria Ensino dirigido também traz o indicador resumir o debate, que 

consiste em chamar a atenção dos participantes para o que foi dito de mais 

importante até aquele momento. No próximo fragmento da conversa do grupo 4, 

retomo a transcrição de uma mensagem de Daniel para ilustrar a presença desse 

indicador. 

Daniel: Boa tarde Roberta! Éee, o seu português é muito bom, de verdade 
eu adorei eee eu acho que nós temos a mesma dificuldade em relação ao 
português e o espanhol. Ãaa, a minha dificuldade com o espanhol também 
é melhorar a fonética, a minha pronúncia e eu também espero que a 
gente, é consiga se ajudar bastante nesse sentido.   

Esse trecho, já comentado em outros momentos, mostra que Daniel 

resume o que a colega Roberta falou em sua apresentação e mostra que eles 

compartilham as mesmas dificuldades (“a minha dificuldade com o espanhol 

também é melhorar a fonética, a minha pronúncia”) e o mesmo anseio (“e eu 

também espero que a gente, é consiga se ajudar bastante nesse sentido”). Ao 

identificar pontos em comum no processo de aprendizagem de ambos, Daniel 

cria maior proximidade com a colega e sintetiza, em seu comentário, o que, em 

sua opinião, foi dito de mais importante pela argentina. 

Também relacionado ao estudo dirigido, o indicador confirmar o que foi 

entendido mediante avaliação e feedback explicativo demonstra que quem 

recebeu a mensagem, entendeu o que foi mencionado anteriormente, avaliou o 

conteúdo e, baseado nessa avaliação, deu um feedback explicativo. O próximo 

fragmento retoma uma mensagem de Paula, na qual ela comenta um áudio 

enviado por Roberta: 

Paula: Eh, boa noite Roberta! Eu ouvi o seu áudio da sua apresentação 
no dia que você mandou eeee você fala muito bem o português eu 
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entendi perfeitamente tudo que você disse e qualquer falante nativo de 
português, qualquer brasileiro iria entender perfeitamente o que você tá 
dizendo. Sim tem alguns detalhes fonéticos que a gente precisa arrumar 
mas é coisa mínima, é algo que não influencia no na compreensão do 
que você está dizendo. (Áudio 3; 0:36) 

Nesse exemplo, observamos que, em um primeiro momento, Paula 

confirma que entendeu nitidamente o que a colega falou (“eu entendi 

perfeitamente tudo que você disse”) e ainda acrescenta: “qualquer falante nativo 

de português, qualquer brasileiro iria entender perfeitamente o que você tá 

dizendo”. Dessa forma, Paula dá início às suas avaliações sobre a mensagem 

de Roberta e, na sequência, comenta que na fala da colega existem alguns 

“detalhes fonéticos que a gente precisa arrumar”. Em seguida, ela minimiza o 

grau de importância de sua avaliação (“mas é coisa mínima”) e explica que os 

problemas identificados não comprometem a compreensão do que Roberta 

disse. Percebemos que, embora Paula dê um feedback explicativo, ela não 

chega a explicitar quais são os erros fonéticos identificados por ela. Uma 

possível explicação para essa lacuna é que Paula, como aluna dos anos iniciais 

do curso de Letras, ainda não se sinta suficientemente segura para apresentar 

esse tipo de reflexão, utilizando uma metalinguagem apropriada. Essa 

percepção é reforçada pela forma como Paula, posteriormente, amplia seu 

feedback explicativo comentando algumas variações linguísticas do português: 

Paula: Sim, é isso é muito marcado aqui no Brasil, é no sudeste e no Sul 
a gente utiliza,  a gente fala faculdade, dia, tia45 a gente usa esses 
fonemas e se você for para o Nordeste, tiver oportunidade de conhecer, 
você vai ver muitas pessoas falando “tia”, “faculdade”, “dia”46  e essas 
coisas, isso é muito marcado, aqui no Brasil. (Áudio 13; 0:33. Grifos 
meus) 

Como se vê, nesse feedback explicativo não há nenhum apontamento de 

erro, mas sim um comentário um pouco vago – sem um aprofundamento do 

ponto de vista fonético - sobre a variação linguística adotada por Roberta.  

 
45 A pronúncia adotada por Paula reproduz a variante de São Paulo, com tendência à 
palatalização dos sons de t e d. 
46  Neste caso, Paula produz os sons de t e d como em castelhano, como consoantes dentais. 
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 O próximo exemplo destaca uma mensagem de Daniel para Roberta, na 

qual ele faz alguns comentários sobre a gravação que a argentina fez de parte 

de seu texto: 

Daniel: Roberta, adorei o que você escreveu! Boa tarde! É... desculpa 
demorar, só que eu saí ontem à noite, fui para uma festa, na faculdade, 
então eu cheguei tarde, fui dormir tarde, ahhh, e assim, eu fiz três 
anotações ouvindo o seu primeiro parágrafo, é… a pronúncia sua de 
“inverno” ficou um pouco “inberno”, porque em espanhol vocês não fazem 
tanta diferença entre o “b” e o “v”, né? A pronuncia é bem parecida. Mas 
em português a gente diferencia bastante, então eu acho que ficaria 
melhor você pronunciar “inverno” marcando bem o “v”, “inverno” e a 
mesma observação para quando você disse “aprobeito” ficou bem mais 
puxado pro “b” e em português a gente faz bastante essa diferença, então 
“aproveito” ficaria melhor “inverno” e “aproveito”. E a última anotação que 
eu fiz foi ããã gelo, que pra vocês é difícil falar porque o “g” tem um som 
diferente no espanhol, né? É mais uma coisa para o “re”, “re” e aqui a 
gente fala “ge”, então é “gelo” a gente marca bastante isso também, mas 
tirando isso você fala o português muito bem, haaa… 

Seus primeiros comentários são sobre os sons das consoantes “b” e “v” e 

a diferença que existe na pronúncia delas em português e espanhol. Daniel 

ilustra essa diferença com palavras que Roberta usou e assim vai fazendo 

comparações no decorrer da mensagem. Além disso, Daniel também faz 

comentários sobre a pronúncia da consoante “g”: “(...) que pra vocês é difícil falar 

porque o “g” tem um som diferente no espanhol, né?”. Ao dialogar com a colega, 

o brasileiro apenas confirma algo que aparentemente já sabe e, dessa forma, 

torna o diálogo mais espontâneo, principalmente pelo uso da partícula “né”. 

Fazendo essas pequenas confirmações, ele avalia o que poderia ser melhorado 

na pronúncia de Roberta, e, ao longo de seus comentários, dá um feedback 

explicando como a colega poderia melhorar esses aspectos fonéticos (“A 

pronuncia é bem parecida. Mas em português a gente diferencia bastante, então 

eu acho que ficaria melhor você pronunciar “inverno” marcando bem o “v”). 

No momento em que desenvolve esse feedback explicativo, Daniel 

também diagnostica um erro de conceito, o que corresponde a outro dos 

indicadores associados à categoria de Ensino Dirigido. Suas observações 

apontam para um erro de conceito, relacionado à percepção que Roberta tem da 

pronúncia das consoantes “b”, “v” e “g”, em Língua Portuguesa. A forma coloquial 

e descontraída que Daniel usa na mensagem não intimida a colega, pois seu 

comentário é sútil e respeitoso. Ao diagnosticar erros de conceito, portanto, é 
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importante adotar uma postura que indique à outra pessoa de uma maneira leve 

e educada que há algo que deve ser corrigido, mas que isso não desvaloriza o 

que foi desenvolvido até aquele momento. A pessoa que recebe o comentário 

não pode se sentir intimidada ou desmotivada; ela precisa entender o erro e se 

animar a corrigi-lo.  

 Finalmente, o último indicador apontado por Garrison e Anderson (2005) 

dentro da categoria Estudo dirigido é denominado responder a questões técnicas 

e consiste em apresentar soluções e sugestões para que o ambiente virtual de 

aprendizagem que está sendo utilizado nas interações online seja otimizado e 

possa ter seus recursos amplamente explorados por seus usuários. No caso do 

aplicativo WhatsApp Messenger, sabemos que existem várias ferramentas que 

podem mediar as interações e que permitem, por exemplo, enviar mensagens 

de voz e textos escritos, compartilhar vídeos e até mesmo fazer chamadas de 

voz com vídeo ou não. No exemplo abaixo, o professor Ricardo faz uma 

sugestão aos participantes do intercâmbio, que pode colaborar para um bom 

aproveitamento dos recursos disponibilizado pelo aplicativo: 

Ricardo: Olá Roberta, Olá Daniel e ai esqueci o nome da outra 
menina, terei que ver aí, é desculpa... Também pode ser gravado, 
podem ser gravados vídeos curtos, né? Para vocês se conhecerem 
ou nós nos conhecermos também éhhh visualmente, né? Com o 
audiovisual, fica aí a sugestão, bem, um abraço forte! (Áudio 31; 
0:29) 

Com sua mensagem, o professor não responde a nenhuma dúvida dos 

participantes sobre as ferramentas disponíveis no aplicativo WhatsApp 

Messenger, mas, com seu comentário, ele demonstra conhecê-las e busca 

enriquecer as mensagens que estavam sendo trocadas entre os participantes, 

uma vez que, para ele, a troca de vídeos curtos poderia fazer as interações 

serem ainda mais interessantes e dinâmicas. 

A análise dos registros dos participantes das interações do grupo 4 revela 

que ali há indícios da presença de ensino e de que esta é fortemente assumida 

pelos alunos, e não somente pelos docentes e mediadora. Nesse contexto 

propiciado pela proposta do intercâmbio virtual, os alunos puderam atuar como 

pares mais competentes (VYGOTSKY, 1998) de seus colegas aprendentes de 
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sua língua materna. A presença de ensino foi desenvolvida por eles em seus 

feedbacks explicativos, diagnósticos de erros, centralização do discurso, entre 

outros indicadores. A presença de ensino também foi desempenhada pelos 

docentes, considerando que idealizaram o intercâmbio virtual, planejaram o 

compartilhamento de atividades e interagiram durante o desenvolvimento dos 

diálogos. 

Ainda dentro da categoria Ensino dirigido, Garrison e Anderson (2005) 

identificam o indicador introduzir conhecimento de outras fontes, que mostra que 

o participante - sendo ele professor ou não - pode ilustrar seus comentários com 

conhecimentos baseados em livros de texto, artigos, internet e experiências 

pessoais (p.103). Nos registros do grupo analisado não identifiquei a presença 

desse indicador. 

É importante destacar que, em sua descrição da presença de ensino, 

Garrison e Anderson (2005, p.104) consideram que: 

apesar de que a função essencial do professor deve se 
sobressair em uma comunidade de aprendizagem, (...), todos os 
participantes têm a oportunidade de contribuir com a presença 
de ensino. De fato, se o último objetivo é aprender a aprender, 
os estudantes devem ser animados para que sejam capazes de 
auto orientar-se e de e administrar seu próprio estudo.47 

Os dados do grupo 4 evidenciam exatamente isso: que a presença de 

ensino pode ser desempenhada por diferentes atores e a responsabilidade do 

ensino não está apenas concentrada na figura dos docentes. Para os autores 

(p.104), “à medida que os participantes se desenvolvem a partir do ponto de vista 

cognitivo e social, a presença docente se torna mais distribuída”48. Isso é notável 

se considerarmos que quanto mais os alunos se conhecem e se sentem seguros 

e respeitados dentro do ambiente virtual de aprendizagem, mais eles se sentem 

confiantes em auxiliar os outros colegas no processo de aprendizagem.  

 
47 Tradução minha do original: “A pesar de la función esencial del profesor, debe subrayarse que 
en una comunidad de investigación, (…), todos los participantes tienen la oportunidad de 
contribuir a la presencia docente. De hecho, si el último objetivo es aprender a aprender, debe 
animarse a los estudiantes a que sean capaces de auto-orientarse y de gestionar su propio 
estudio.” 
48 Tradução minha do original: “A medida que los participantes se desarrollan desde el punto de 
vista cognitivo y social, la presencia docente se vuelve más distribuida.” 
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A escolha de dar mais autonomia aos alunos para que eles marquem sua 

presença de ensino coincide com as considerações de Garrison e Anderson 

(2005), como confirmam os depoimentos que os discentes deram para a 

pergunta O que você acha da proposta do intercâmbio virtual por WhatsApp 

vinculada à sua formação docente?, respondida por eles no questionário final:  

“Como falei anteriormente, temos a oportunidade também de ensinar os 
alunos estrangeiros, ouvir suas dúvidas e respondê-las, e isso nos dá 
uma sensibilidade que teremos que desenvolver ao longo das nossas 
carreiras.”  (Daniel) 

“Acho relevante porque aprendi como fazer as correções de pronúncia, 
escolha do vocabulário e etc.”  (Paula) 

“No meu caso serve para ir superando inseguranças.”  (Roberta) 

Como é possível verificar, os participantes viram a experiência como algo 

positivo. Os alunos desempenharam a presença de ensino e a reconheceram 

em suas atitudes durante o intercâmbio virtual. Isso é nítido nos depoimentos de 

Daniel e Paula, que refletem sobre sua experiência  percebendo e acreditando 

que ela contribuirá em suas futuras ações como docentes. Para Roberta, sua 

experiência pode ser interpretada como um incentivo, algo que de acordo com 

sua resposta serviu para que ela fosse “superando inseguranças” e quem sabe 

assim se sentir mais segura para desempenhar a docência. 

Ao dar espaço para que os alunos desempenhem esse papel, os docentes 

também proporcionaram a oportunidade de que estes se percebessem como 

futuros docentes, ao ouvirem os seus pares e compartilharem com eles seus 

saberes.  

Cabe ainda destacar que, na avaliação da eficiência do processo, os 

depoimentos de alunos, em geral, apontaram que a experiência foi relevante. 

Em suas justificativas, apresentaram respostas à realização do intercâmbio, 

como podemos ver a seguir: 

“Assim tenho contato com outros sotaques do Espanhol, e também a 
cultura, os modos de falar, as gírias, e até mesmo as abreviações, usos 
de ironias” (Ana Paula) 

“É muito enriquecedor compartilhar com falantes nativos e aprender de 
colegas.” (Thaísa) 
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“É muito bom poder entrar em contato com estudantes do exterior que 
estão aprendendo nosso idioma, e nós o deles. Penso que eles entendem 
nossas dificuldades por também passarem por elas e a oportunidade de 
aprender e ensinar ao mesmo tempo é ótima.” (Daniel) 

“Gostei da ideia de conversar diretamente com pessoas de outros países, 
para trocar informações e ajudar e ser ajudado a adquirir uma nova língua 
e inserção cultural.” (Anderson) 

  
 Já em resposta à pergunta “Você sugeriria alguma mudança na forma de 

desenvolver o projeto com esse aplicativo? O quê?”, do questionário final, 

alunos e professores apontaram algumas sugestões para uma próxima 

oportunidade de desenvolvimento de um intercâmbio nessa modalidade. Daniel 

respondeu a pergunta da seguinte maneira: 

”Talvez poderia haver mais atividades direcionadas, como por exemplo 
um mediador que desse uma "tarefa" aos membros do grupo uma vez 
por semana ou um pouco mais.” (Questionário final) 

Segundo a professora Cecília, 

”em outra oportunidade, seria essencial fazer um planejamento mais 
organizado da proposta. Embora a intenção seja de gerar um ambiente 
que propiciasse um trabalho com autonomia, os alunos às vezes podem 
ficar um pouco perdidos. Talvez fosse interessante pensar em atividades 
paralelas que os dois grupos pudessem realizar e, depois, compartilhar 
com os colegas. Uma maior intervenção dos docentes e tutores também 
é desejável, pois, dessa forma, podem orientar melhor as tarefas e ajudar 
a desenvolver um processo reflexivo permanente, a partir das interações 
geradas no ambiente. Essas reflexões podem ser de natureza linguística, 
ajudando os alunos a despertar uma maior consciência linguística e a 
desenvolver uma metalinguagem mais adequada para a realização dos 
comentários. Podem ser também de natureza pedagógica, para que 
ampliem sua percepção sobre as novas formas de aprender/ensinar na 
atualidade, e para que comecem, desde já, a identificar diferentes 
aspectos relacionados ao processo de ensinar e aprender uma língua 
estrangeira. ” (Questionário final) 

A sugestão de Daniel coincide com a da professora, que é uma das 

idealizadoras do projeto. Ambas apontam para a necessidade de se repensar o 

desenho e a organização do projeto em uma próxima oportunidade de 

intercâmbio virtual, com a intenção de estabelecer mais orientações e 

direcionamentos, propiciando uma maior interação e participação dos alunos. 
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3.3. Evidências da Presença Cognitiva 

A presença cognitiva apresenta indícios de que houve reflexão e de que 

os participantes ultrapassaram o que foi aprendido, avançando e construindo 

novos significados para si e para os colegas. Uma das características da 

presença cognitiva é que ela é baseada na prática, na verdadeira experiência 

desenvolvida pelos participantes no ambiente virtual de aprendizagem. De 

acordo com Garrison e Anderson (2005, p. 85) a presença cognitiva pode 

promover a análise, a construção e confirmação do significado e 
da compreensão dentro de uma comunidade de estudantes 
mediante a reflexão e o discurso.49 

 Para desenvolver o conceito dessa presença, Garrison e Anderson 

(2005) seguiram os estudos de Dewey (1933). Segundo os autores, para que 

haja presença cognitiva, é preciso que o participante coloque em prática o que 

aprendeu e também saiba relacionar seus saberes individuais com os que 

aprendeu na experiência educativa através da colaboração dos outros 

participantes. É, portanto, a presença cognitiva que indica que os estudantes são 

capazes de construir significado por meio da reflexão contínua (GARRISON e 

ANDERSON, 2005, p. 50).  

3.3.1. Investigação prática 

Para Garrison e Anderson (2005, p. 94) a identificação da presença 

cognitiva “permite apreciar a fundo os aspectos cognitivos da experiência de e-

learning e se converte em um meio para avaliar a natureza qualitativa desse 

discurso”. Os autores salientam que o “estabelecimento” dessa presença permite 

que “os participantes obtenham uma apreciação metacognitiva do que estão 

fazendo e de por que o fazem” (p. 94). Em síntese, a qualidade da aprendizagem 

dos participantes, de acordo com Garrison e Anderson (2005), se baseia no 

entendimento que eles desenvolvem sobre o que estão estudando no ambiente 

virtual. Isso significa que, se o aluno conseguir enxergar com clareza as 

mudanças que seu processo de aprendizagem pode propiciar em sua realidade 

 
49  Tradução minha do original: “promover el análisis, la construcción y confirmación del 
significado y de la comprensión dentro de una comunidad de estudiantes mediante la reflexión y 
el discurso”. 
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futura, isso motivará um empenho individual que trará ganhos para todos os que 

fazem parte daquela experiência educativa. Assim sendo, há a “integração da 

esfera pública (cooperativa) e da privada (reflexiva)” (GARRISON e 

ANDERSON, 2005, p. 88), uma vez que a cooperação entre os participantes 

gera a reflexão individual e a reflexão individual, ao ser compartilhada, também 

motiva a cooperação e a reflexão em conjunto. Dessa forma, os participantes 

estariam desenvolvendo o modelo de investigação prática, que é a única 

categoria identificada pelos autores no contexto da presença cognitiva e 

corresponde a esse momento de aprendizagem prática que deve ser 

desenvolvido pelos participantes da experiência educativa no ambiente virtual. 

Os autores identificam quatro fases pertencentes à investigação prática: 

ativação, exploração, integração e resolução. Para Garrison e Anderson (2005), 

o estabelecimento da presença cognitiva depende de que o aluno percorra todas 

as fases desse processo, entendendo esse percurso e refletindo sobre ele:  

A criação da presença cognitiva requer o envolvimento dos 
estudantes em todas as fases da investigação prática, incluindo 
uma valorização metacognitiva das distintas etapas e desafios 
que experimentam. (p. 90)  

Conforme vimos anteriormente, essas quatro fases se relacionam a 

diferentes descritores e estes, por sua vez, se expressam por distintos 

indicadores, como demonstra a figura a seguir: 
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Figura 41: Descritores e indicadores da investigação prática / presença 
cognitiva 

 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Garrison e Anderson (2005) 

A análise dos dados indicou que existem indícios de algumas das fases 

da investigação prática nas interações do grupo 4. 

A primeira fase - Ativação -, que de acordo com Tripani (2017, p. 51) é o 

que “causa sensação de perplexidade frente ao problema”, pode ser considerada 

como um fato desencadeante ou gatilho que anima os participantes a tentarem 

entender e resolver um determinado problema.  

A análise dos dados gerados nas interações dos participantes do grupo 4 

não aponta evidências concretas do desenvolvimento de debates ou discussões 

pautadas em um problema concreto que possam ser acompanhadas dentro de 

um formato que inclua as quatro fases pertencentes à investigação prática: 

ativação, exploração, integração e resolução (GARRISON e ANDERSON, 2005).  

No entanto, é possível identificar alguns eventos que se estruturam de forma 
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coincidente com essas etapas, e que podem sugerir que há manifestações da 

presença cognitiva nas interações.  

No caso específico do intercâmbio virtual, a primeira mensagem 

compartilhada nos grupos pode ser considerada como um gatilho ou fato que 

desencadeia a reação dos participantes. A figura abaixo traz a mensagem que 

compartilhei em todos os grupos no início do projeto: 

Figura 42: Primeira mensagem compartilhada nos grupos 

 
Fonte: Tela de interação do Grupo 4 no WhatsApp 

A explicação da dinâmica das interações no grupo e a proposta da 

primeira atividade podem ser compreendidas, neste contexto, como o problema 

(ou “desafio”) elaborado pelos docentes (“O objetivo é desenvolver a pronúncia 

e fluência oral na língua estrangeira que estão estudando”). O fato 

desencadeante, por sua vez, se configura como a primeira proposta de atividade 

que é a apresentação pessoal que cada aluno deveria fazer em formato de áudio. 

Aqui, o descritor evocativo (indutivo) é justamente o pedido de que os alunos 

desenvolvam a atividade, uma vez que são convocados a participar das 

interações (“Dentro de seu grupo, gravem um texto de áudio com informações 

sobre você”). 
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Depois de gravarem suas apresentações, tem início a fase de exploração, 

com os intercâmbios de informações, o que se manifesta com os comentários e 

sugestões dos colegas do grupo, que podem auxiliá-los na aprendizagem do 

idioma estrangeiro.  

Os próprios textos gravados pelos participantes também podem ser 

considerados como fatos desencadeantes, o que corresponde à fase de ativação 

da investigação prática que, neste caso, se centra em um aspecto linguístico. Os 

textos gravados são o foco principal das interações, uma vez que é a partir deles 

que os colegas devem elaborar comentários e possíveis correções. A seguir, 

retomo um fragmento em que Daniel comenta um áudio enviado por Roberta, 

ação que pode ser interpretada como a fase de exploração que sucede o fato 

desencadeante (a gravação do áudio): 

Daniel: Roberta, adorei o que você escreveu! Boa tarde! É... 
desculpa demorar, só que eu saí ontem à noite, fui para uma festa, 
na faculdade, então eu cheguei tarde, fui dormir tarde, ahhh, e 
assim, eu fiz três anotações ouvindo o seu primeiro parágrafo, é… 
a pronúncia sua de “inverno” ficou um pouco “inberno”, porque em 
espanhol vocês não fazem tanta diferença entre o “b” e o “v”, né? 
A pronuncia é bem parecida. Mas em português a gente diferencia 
bastante, então eu acho que ficaria melhor você pronunciar 
“inverno” marcando bem o “v”, “inverno” e a mesma observação 
para quando você disse “aprobeito” ficou bem mais puxado pro “b” 
e em português a gente faz bastante essa diferença, então 
“aproveito” ficaria melhor “inverno” e “aproveito”. E a última 
anotação que eu fiz foi ããã gelo, que pra vocês é difícil falar porque 
o “g” tem um som diferente no espanhol, né? É mais uma coisa 
para o “re”, “re” e aqui a gente fala “ge”, então é “gelo” a gente 
marca bastante isso também, mas tirando isso você fala o 
português muito bem, haaa…(Áudio 16; 1:25) 

Vemos no exemplo que Daniel apresenta algumas sugestões de 

pronúncia para Roberta e, dessa forma, promove também um intercâmbio de 

informações, pois compartilha seus saberes linguísticos com a colega, 

mostrando-se como o par mais competente (VYGOTSKY, 1998) naquele 

contexto. Nesse momento de exploração, há também um tom inquisitivo em sua 

explicação, pois Daniel, ao longo de seu comentário, faz pequenas verificações 

confirmando o que reconhece no idioma da colega, como no fragmento: “(...) 

porque em espanhol vocês não fazem tanta diferença entre o “b” e o “v”, né?(...)”. 

Esse tipo de observação mostra que ele possui conhecimentos sobre a língua 
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espanhola e, por isso, consegue entender e identificar melhor a dificuldade de 

pronúncia de Roberta. Partindo disso, Daniel consegue dar sugestões como no 

trecho: “(...) a mesma observação para quando você disse “aprobeito50” ficou 

bem mais puxado pro “b” e em português a gente faz bastante essa diferença, 

então “aproveito” ficaria melhor “inverno” e “aproveito”. A sugestão que 

apresenta também se combina com uma possível solução para o problema 

identificado na pronúncia da colega, o que corresponde à fase de Integração 

(uma tentativa ou alternativa para a resolução do problema identificado na 

pronúncia de Roberta).  

No entanto, cabe esclarecer que, considerando os registros do grupo 4,  

não é possível precisar se a participante conseguiu aplicar e incorporar as 

mudanças de pronúncia sugeridas pelo colega brasileiro, o que se configuraria 

como a fase de resolução e fecharia o ciclo da investigação prática. Os registros 

que dão continuidade às interações do grupo 4 não são suficientes para fazer tal 

avaliação, uma vez que a maior quantidade das interações seguintes de Roberta 

são feitas de forma escrita e em espanhol. Há, apenas, uma última gravação 

enviada por ela ao grupo que poderia oferecer bases para a verificação de algum 

indício de que a resolução foi efetivamente alcançada:  

Roberta: Meu olhar passeia pelo quarto e se detém no vestido de noiva 
que deixo pendurado no cabide, ele me traz as lembranças daquela 
história da qual fui testemunha há mais de 50 anos quando eu ainda 
morava no meu pequeno povoado, bem ao norte da Itália al frente dos 
Alpes, São Lourenço em Banali em uma comuna pequena de casas 
modestas agrupadas em torno a uma praça principal e a igreja. As 
pessoas ali, naquela época, eram rudes e trabalhavam no campo. (Áudio 
32; 0:39) 

Observamos que, no fragmento, existem ocorrências das consoantes “v” 

e “b”, que haviam sido apontadas por Daniel como merecedoras de ajustes de 

pronúncia. No entanto, nas intervenções que seguem esse áudio de Roberta, 

Daniel não volta a abordar a produção dessas consoantes e também não há 

comentários dos professores Ricardo e Cecília que retomem ou validem as 

correções feitas por Daniel a respeito da pronúncia de Roberta. O que  

 
50  Evidencio as consoantes em negrito para marcar a diferenciação de pronúncia que o brasileiro 
enfatiza entre as consoantes “b” e “v” em seu áudio. 
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encontramos são comentários de Paula, que destaca outros aspectos que, em 

sua opinião, merecem atenção:  

Paula: Assim, éhhh então, até a parte que você falou do Norte da Itália 
tava perfeito, eu entendi palavra por palavra sem nenhuma dificuldade e 
a pronúncia tava muito boa, só que depois dessa parte para o final do 
áudio, parece que ficou meio corrido, ahh, o seu discurso. Não sei, pode 
ter sido uma impressão, impressão minha… (Áudio 34; 0:23) 

 
Paula: Mas considerando isso eu, ou eu sugiro, a minha dica é que 
vocêee fale as palavras mais pausadamente, mas não tipo palavra por 
palavra devagarinho não não assim mas, tentar dizer as palavras com 
mais clareza, é outra coisa que eu anotei foi quando você disse: “as 
pessoas ali” você pronunciou meio as pessoas “rali” e e muito corrido 
isso, então ah, pode pronunciar tipo certinho: “as pessoas ali”, a gente 
fala assim. (Áudio 35; 0:39) 

 
Paula: Então, nesse caso, “as pessoas ali”, você poderia dizer: “as-
pessoas- ali”, mas isso ficaria uma pronúncia muito forçada, a 
gente não fala assim aqui. A gente diz: “aspessoazali” e aí acontece 
aquele negócio de a marca do plural que é o s, no final da palavra, 
juntar com a vogal da próxima palavra e fazer esse som de zzzz. 
Então fica “aspessoazali”. (Áudio 36; 0:29) 

 
Paula: Mas em geral a sua pronúncia está muito boa sim e eu estou 
gostando muito da história, a propósito, muito legal a sua história. 
(Áudio 37; 0:10) 

A brasileira considera que, até um ponto específico do texto, não há nada 

para ser melhorado (“até a parte que você falou do Norte da Itália tava perfeito, 

eu entendi palavra por palavra sem nenhuma dificuldade e a pronúncia tava 

muito boa”). Depois, ela destaca dois pontos em sua avaliação: que a leitura do 

texto da colega “ficou meio corrida”, e que Roberta produz um som que, na 

junção de palavras, não é próprio do português (a sinalefa “as pessoa(r)ali”)51. 

Paula, então, explica como Roberta poderia deixar sua leitura mais autêntica, 

indicando que, em português, a sinalefa, nesse contexto, se realiza com o som 

sonoro fricativo de z (“as pessoazali”).  

Portanto, verificamos que, para constatar a presença cognitiva (em sua 

fase de aplicação e resolução) no contexto de aprendizagem em ambiente 

 
51 No caso descrito, a sinalefa se realizou com a articulação de um som velar [x], provavelmente 
por associação com o fonema aspirado do [s] ao final de sílaba, que costuma ser frequente em 
muitas variedades do espanhol.  
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virtual, a observação dos registros das interações pode não ser suficiente. Seria 

necessário um acompanhamento contínuo da produção do aluno para validar, 

posteriormente, os desdobramentos originados a partir das correções feitas 

inicialmente. Dessa forma, seria possível sinalizar se houve ou não um avanço 

na aprendizagem do idioma estrangeiro.  

 Essa conclusão se estende às outras interações dos participantes do 

grupo 4 neste intercâmbio, pois o corpus disponível não oferece exemplos 

suficientes para identificar se houve uma aplicação prática de tudo o que foi dado 

como sugestão e solução para o que poderia ser melhorado pelos participantes. 

De qualquer maneira, a ausência de pistas que indiquem o avanço em direção à 

fase de resolução é um aspecto já comentado por Garrison e Anderson (2005). 

Apoiados em Garrison, Anderson e Archer (2001) e Kanuka e Anderson (1998), 

os autores explicam que “a tendência é resolver muito bem as duas primeiras 

fases, a terceira nem tanto e a quarta será deixada a margem”52. Portanto, para 

os autores, as duas últimas fases da presença cognitiva (integração e resolução) 

são as mais difíceis de serem desenvolvidas pelos participantes de uma 

experiência educativa em um ambiente virtual de aprendizagem. Do mesmo 

modo, segundo a análise dos exemplos extraídos do grupo 4, a investigação 

prática foi mais desenvolvida pelos participantes em suas três primeiras fases: 

ativação, exploração e integração, enquanto a resolução não ficou de todo 

evidente.  

 A curta duração do intercâmbio também pode explicar a dificuldade de se 

avançar em direção à fase de resolução, que demanda um maior 

comprometimento e exercício reflexivo. Além disso, o fim do semestre letivo 

deixou tanto alunos quanto professores mais sobrecarregados, o que inviabilizou 

a continuidade das interações naquele momento. Apesar disso, avento a 

hipótese de que, se as interações no intercâmbio virtual tivessem continuado 

após o término do semestre, haveria mais possibilidades de aprofundar as 

interações em direção a um maior desenvolvimento da presença cognitiva. 

 
52  Tradução minha do original: “(…). La tendencia es la de resolver muy bien las dos primeras 
fases, la tercera no tanto y la cuarta, dejarla al margen.” 
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3.4. Comunidade de aprendizagem e participação dos alunos e 

docentes no intercâmbio virtual de aprendizagem 

 Nesta seção me atentarei a analisar e exemplificar os elementos que 

contribuem para a conformação de uma comunidade de aprendizagem, com 

foco, também, nos dados quantitativos da participação dos docentes e discentes 

no intercâmbio virtual. Para confrontar os dados com a definição teórica do que 

é uma comunidade de aprendizagem, retomo aqui o conceito elaborado por 

Garrison e Anderson (2005, p. 44): 

Uma comunidade de aprendizagem, desde a perspectiva 
educativa, é composta de professores e estudantes que 
interagem com o objetivo de facilitar, construir e validar a 
compreensão, e de desenvolver capacidades que conduzam a 
continuar a formação no futuro. Uma comunidade desse tipo 
fomenta simultaneamente a independência cognitiva e a 
interdependência social. É a justaposição destes dois aspectos 
aparentemente contraditórios que cria a faísca que acende a 
experiência educativa autêntica. Esta possui valor humano e 
oferece resultados sociais positivos. A partir de muitos pontos de 
vista, a educação é uma atividade em que o indivíduo dá sentido 
às suas vivências sociais. A comunidade de aprendizagem é 
uma fusão do mundo individual (subjetivo) e o mundo 
compartilhado (objetivo). 53 

Esse conceito nos ajuda a entender quais são os principais elementos 

constituintes de uma comunidade de aprendizagem, como eles se articulam para 

desenvolver a aprendizagem e seus desdobramentos no futuro de cada 

participante. Entender que quando o participante integra a comunidade de 

aprendizagem ele, ao mesmo tempo, desenvolve uma independência cognitiva 

e uma interdependência social parece contraditório, como os autores salientam. 

No entanto, isso é fundamental para compreender como funciona essa união de 

pessoas dentro do AVA em sua totalidade.  

 
53 Tradução minha do original: “Una comunidad de aprendizaje, desde la perspectiva educativa, 
se compone de profesores y estudiantes que interactúan con el objetivo de facilitar, construir y 
validar la comprensión, y de desarrollar capacidades que conduzcan a continuar la formación en 
el futuro. Una comunidad de ese tipo fomenta simultáneamente la independencia cognitiva y la 
interdependencia social. Es la yuxtaposición de estos dos aspectos aparentemente 
contradictorios la que crea la chispa que enciende la experiencia educativa auténtica. Ésta posee 
valor humano y ofrece resultados sociales positivos. Desde muchos puntos de vista, la educación 
es una actividad en que el individuo da sentido a sus vivencias sociales. La comunidad de 
aprendizaje es una fusión del mundo individual (subjetivo) y del mundo compartido (objetivo)”. 
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Nos dados desta pesquisa, fica evidente que, de acordo com a proposta 

do intercâmbio virtual, apenas fazer parte de um dos grupos do aplicativo 

WhatsApp Messenger não era suficiente para marcar o pertencimento a uma 

comunidade de aprendizagem. Para isso, seria necessário reconhecer não 

apenas a quantidade, mas também a qualidade da participação de todos os 

integrantes do grupo. 

O quadro a seguir ilustra as interações desenvolvidas por cada 

participante em termos quantitativos: 

 

Quadro 8: Quantidade de participações de cada integrante do grupo 

Nome do Participante Papel 
Número de 

Participações 

Yasmin auxiliar docente 0 

Cecília Professora 1 

Ricardo Professor 9 

Nicole Tutora-pesquisadora 16 

Daniel Aluno 35 

Paula Aluna 50 

Roberta Aluna 63 

Fonte: Elaboração própria 

Ao analisar o quadro, constata-se que a ocorrência de participação dos 

docentes, auxiliar docente e tutora-pesquisadora são menores, se comparadas 

às intervenções dos três alunos integrantes do grupo. Uma das razões para essa 

disparidade entre as participações é que um dos objetivos almejado pelos 

professores que elaboraram o projeto de intercâmbio virtual era desenvolver a 

autonomia e estimular a iniciativa dos discentes. Como já mencionado 

anteriormente, os estudantes de Letras, em sua maioria, atuam 

profissionalmente como professores em contextos de escolas públicas e 

particulares, e o projeto também tinha como meta atuar na formação desses 

futuros professores, que encontraram ali uma oportunidade de desempenhar a 

docência, atuando como pares mais competentes de seus colegas. 
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Os professores assumiram uma posição de observadores com 

intervenções pontuais, propiciando o surgimento do “controle e da 

responsabilidade do estudante”, como comentam Garrison e Anderson (2005, p. 

95) ao exemplificar a presença de ensino e algumas vantagens oferecidas pelo 

ambiente virtual de aprendizagem. No ambiente da plataforma do aplicativo 

WhatsApp Messenger, existia uma igualdade de ferramentas disponíveis para 

todos os participantes e, de acordo com princípios norteadores do projeto, cada 

estudante era também tão responsável pela aprendizagem dos outros 

participantes quanto os próprios professores que integravam o grupo. Procurou-

se estabelecer uma igualdade de papéis, por isso os professores interagiram de 

forma moderada, sempre tentando não interferir muito nos comentários dos 

alunos e deixando que eles se sentissem confiantes para comentar o que 

julgassem necessário. Naquele contexto, todos eram especialistas em diferentes 

graus e, por isso, podiam ser protagonistas no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Para Garrison e Anderson (2005, p.124), há vantagens em deixar que os 

estudantes sejam responsáveis por seu processo de aprendizagem: 

Animar os estudantes a se fazerem responsáveis por seu 
processo de aprendizagem (ou seja, a autodirigir-se) é o 
principal meio para enriquecer a consciência metacognitiva e 
para aprender a aprender.54  

 

Ainda para os autores,  

a consciência metacognitiva pode oferecer um mapa das 
complexidades do pensamento e do discurso críticos. Pode ser 
uma orientação para os estudantes em seu progresso através 
das fases do pensamento crítico. (p.124)  

 

No caso das interações do grupo 4, a cada momento que um novo texto 

era compartilhado, o aluno mais experiente na língua estudada pelo colega era 

responsável por avaliar a leitura e definir se alguma melhoria poderia ser feita. 

Entende-se que esse processo gerava uma consciência metacognitiva, pois o 

 
54 Tradução minha do original: “Animar a los estudiantes a hacerse responsables de su proceso 
de aprendizaje (es decir, a autodirigirse) es el medio principal para enriquecer la consciencia 
metacognitiva y para aprender a aprender”. 
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participante sentia a necessidade de refletir sobre a sua própria língua e também 

sobre a língua materna do colega. Dessa forma, ele experienciava a ação de 

“aprender a aprender”, ao mesmo tempo em que mobilizava seus saberes em 

busca de uma resposta que fosse capaz de propiciar um maior aprendizado ao 

seu colega. Ao final do processo, todos se beneficiavam e não apenas o autor 

do fato desencadeante, o responsável pelo feedback explicativo ou quem 

apenas observava. 

Retomando os dados expostos no Quadro 8, a discente Roberta, com o 

número de 63 participações, foi a que mais interagiu com os colegas. Suponho 

que isso se deva ao fato de que ela era a única argentina que integrava o grupo 

e, em decorrência disso, tinha uma grande demanda de interação por parte dos 

colegas brasileiros. Apesar de não haver uma contagem específica que 

diferencie os tipos de interação, foi possível observar que Roberta dava 

explicações bem extensas e minuciosas, mostrando-se muito atenciosa com os 

colegas. Essa atitude não foi diferente da que vejo em relação a Daniel e Paula, 

pois ambos, apesar de terem interagido menos, também desenvolviam bem suas 

observações a respeito dos textos lidos pela colega argentina. 

Com relação à auxiliar docente Yasmin, que acompanhava o grupo 

argentino presencialmente, esta assumiu uma postura de observadora. Isso 

pode ser explicado pelo fato de ela ter sido adicionada ao grupo posteriormente, 

depois que as interações já tinham sido iniciadas e não teve muito tempo hábil 

para participar ativamente.  

No que corresponde à minha participação como tutora-pesquisadora, 

minhas intervenções se desenvolveram de forma pontual, pois tive poucas 

interações (16). Apesar de ter animado o grupo a participar, o fiz em poucas 

ocasiões e considero que não explorei minha presença por completo naquele 

ambiente. Justifico essa postura considerando os mesmos preceitos que 

nortearam as participações dos professores (buscar dar maior protagonismo aos 

alunos). Além disso, considerei que a liberdade de expressão dos participantes 

poderia favorecer a qualidade das interações, tornando-as mais ricas e 

significativas. 
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De fato, foi possível observar que as interações evidenciaram a “fusão do 

mundo individual (subjetivo) e do mundo compartilhado (objetivo)”, que é parte 

do conceito de comunidade de aprendizagem desenvolvido por Garrison e 

Anderson (2005, p. 44). Adaptando esse conceito ao meu contexto de análise, 

os participantes, ao compartilharem as suas impressões e também seus textos, 

trouxeram elementos de seu mundo individual (subjetivo), isto é, os saberes que 

já possuíam, o que incluía tanto as impressões que tinham de sua língua materna 

como as da língua estrangeira que estavam aprendendo. Todos esses 

elementos eram transpostos para o mundo compartilhado (objetivo), aquele que 

eles dividiam com os colegas e que era a chave para a aprendizagem no 

intercâmbio virtual.  

Considerando dados do questionário que foi aplicado por mim no final de 

novembro de 2017, acrescento que os três discentes que integravam o grupo 4 

já possuíam uma experiência prévia com o idioma: Roberta, anteriormente, tinha 

estudado Língua Portuguesa durante 4 anos no departamento cultural de sua 

faculdade; Paula estudou Língua Espanhola no ensino médio durante 3 anos; e 

Daniel estudou castelhano previamente durante um ano em uma escola de 

idiomas. Esses dados ressaltam que, além da experiência de aprendizagem que 

estavam tendo na faculdade naquele momento, eles já possuíam conhecimentos 

prévios do idioma que estudavam, o que sugere que eles tinham experiência e 

potencialmente poderiam ajudar seus colegas. 

Saliento, ainda, que os três participantes classificaram a experiência do 

intercâmbio virtual como “relevante”, tanto no que diz respeito à sua 

aprendizagem do idioma estrangeiro, quanto com relação à sua formação 

docente. Nenhum deles havia feito intercâmbio anteriormente, o que me leva a 

pensar que seu empenho em participar do projeto era justificado pelo 

aproveitamento que queriam ter daquela oportunidade de aprendizagem. 

Ao levar em consideração o conceito de comunidade de aprendizagem, 

interpreto que, ao compartilharem seus saberes, os alunos desenvolveram sua 

independência cognitiva, pois tiveram que criar suas próprias estratégias para 

ensinar os colegas e isso os levou a mobilizar diferentes saberes. O mesmo 

aluno que em um momento estava ensinando, em outro estava recebendo uma 



140 

 

 

explicação; sendo assim, esse movimento cíclico, quando completo, 

comprovava a “interdependência social” existente naquele processo. Para que o 

intercâmbio funcionasse efetivamente e fosse explorado da melhor maneira 

possível, era preciso a participação de todos. 
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Considerações finais 

As reflexões propiciadas pela análise dos dados deste estudo permitem 

que, neste momento final, seja possível retomar e responder as duas perguntas 

que o nortearam: 

1. Quais são as evidências das presenças social, cognitiva e de ensino 

durante as interações entre os participantes do intercâmbio virtual pelo 

aplicativo WhatsApp? 

2. De que forma a participação dos alunos contribui para a conformação 

de uma comunidade de aprendizagem? 

Para responder a primeira pergunta, sintetizo brevemente as discussões 

desenvolvidas em torno dos indícios das três presenças (social, de ensino e 

cognitiva) encontrados nas interações do grupo 4, foco deste estudo.  

A presença social foi a que se demonstrou mais marcante, conforme 

indicaram os diferentes exemplos que ilustravam as categorias e indicadores que 

a compõem. O uso do aplicativo WhatsApp favoreceu o desenvolvimento dessa 

presença, graças às diversas ferramentas que facilitam a expressão de 

emoções, estados de ânimo, humor etc. A grande disponibilidade desses 

recursos e o fato de fazer parte do cotidiano dos participantes facilitaram o uso 

do aplicativo no contexto acadêmico, que colaborou para suprir eventuais 

lacunas decorrentes da distância física entre os participantes. 

A presença de ensino, assim como a social, também foi vastamente 

desenvolvida nas interações dos participantes, e evidenciou que os alunos, e 

não apenas os professores, eram capazes de desempenhar esse papel. De 

acordo com o objetivo do intercâmbio virtual, isso era desejável, levando em 

consideração que os alunos deveriam auxiliar seus colegas no processo de 

aprendizagem, atuando como pares mais competentes dos companheiros do 

grupo. Cabe lembrar que, apesar de já terem tido algum contato com a língua 

antes de ingressar no curso de graduação, eles ainda não tinham nenhuma 

experiência como docentes de sua língua materna ou da língua que estavam 

aprendendo, mas em conjunto, compartilhando seus saberes e impressões 
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sobre as línguas, eles se sentiram capazes de ajudar os colegas no processo de 

aprendizagem. 

Também com relação à presença de ensino, é importante destacar o 

desafio que representou aos alunos dar um feedback aos colegas. Reconhecer 

o esforço de cada participante valoriza ainda mais as estratégias utilizadas por 

cada um, mas, mesmo assim, é possível observar nas interações que falta aos 

alunos um maior conhecimento metalinguístico que os auxilie na avaliação da 

produção dos colegas. Desenvolver a autonomia dos alunos era um dos 

objetivos dessa experiência e, por isso, os discentes elaboraram suas 

contribuições espontâneamente, sem que as tutoras e os docentes interferissem 

nos comentários feitos. No entanto, ao observar essas produções, avalio que 

uma maior presença de ensino dos docentes e tutoras nas interações poderia 

ter reforçado e validado algumas explicações dadas pelos estudantes e 

apontado outras reflexões que eles não souberam identificar ou desenvolver.  

A presença cognitiva, diferentemente das outras duas, não foi 

amplamente observada nos registros do grupo analisado. A falta de evidências 

concretas da fase de resolução gera incertezas a respeito da real conformação 

de uma comunidade de aprendizagem neste contexto. A confirmação da 

existência da comunidade de aprendizagem possibilitaria identificar que o que 

foi aprendido no contexto virtual do intercâmbio teve desdobramentos 

posteriores, mostrando, assim, a continuidade daquela aprendizagem e também 

a aplicação das soluções dadas pelos alunos aos colegas que precisavam de 

orientação. No entanto, não foi possível fazer esse acompanhamento porque os 

alunos saíram do grupo antes de um encerramento formal das atividades, em 

decorrência das demandas de final de semestre que possuíam. A falta de dados 

complementares e algumas limitações do aplicativo WhatsApp podem ter 

também impossibilitado o desenvolvimento da presença cognitiva em sua 

plenitude. Desse modo, respondendo a segunda pergunta da pesquisa, concluo 

que, apesar da colaboração dos participantes do grupo, não é possível afirmar 

que houve a real conformação de uma comunidade de aprendizagem. 

Também é importante lembrar que os demais grupos não interagiram da 

mesma forma como o grupo 4. A falta de engajamento e participação de alguns 



143 

 

 

alunos pode estar relacionada à forma como a autonomia foi desenvolvida 

durante o intercâmbio. Precisamos entender que ter iniciativa durante um 

processo de aprendizagem em um ambiente virtual não é uma tarefa simples. A 

não obrigatoriedade do compartilhamento de mensagens e o fato de as 

interações não terem sido “recompensadas”, fazendo parte do quadro de 

atividades avaliativas do semestre, também podem ter desmotivado os alunos a 

terem uma participação mais efetiva ao longo do projeto (lembremos que a 

avaliação das atividades e a pontuação faz parte da experiência da cultura 

escolar). 

Acredito que, futuramente, em uma nova experiência de intercâmbio 

virtual, os docentes poderiam procurar desenvolver nos estudantes uma maior 

consciência a respeito do potencial de aprendizagem que pode ser gerado por 

esse tipo de atividade.  

Considerando minha experiência como tutora-pesquisadora, acrescento 

também que, juntamente com a auxiliar-docente e os professores Ricardo e 

Cecília, desenvolvemos uma experiência de internacionalização que causou um 

impacto em nossa compreensão do que é um intercâmbio. Apesar dos 

obstáculos encontrados, a sua realização representa uma mudança, uma 

possibilidade de intercâmbio de aprendizagens sem uma locomoção física 

efetiva. É possível que a elaboração de pautas de trabalho mais delineadas e 

constantes tenham um efeito mais orientador e produtivo das atividades a serem 

desenvolvidas, mas, ainda assim, a experiência de intercâmbio virtual se 

mostrou como uma alternativa possível e viável para ampliar as oportunidades 

de os alunos entrarem em contato com a língua estrangeira e a cultura que 

estavam aprendendo. 

O intercâmbio virtual de aprendizagem se revelou como uma experiência 

original e profícua para todos os que se engajaram nela. O AVA criado no 

aplicativo se mostrou como um ambiente de troca com um grande potencial para 

fomentar a aprendizagem de línguas para todos os participantes. O alto grau de 

potencialidade das ferramentas do aplicativo WhatsApp contribuiu para que essa 

experiência se tornasse realidade. Acredito que esta foi uma experiência 
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inovadora que merece ser multiplicada, difundida e também testada em outros 

ambientes virtuais de aprendizagem mediados por outras ferramentas. 
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Apêndices 

Apêndice I: Questionário dos discentes 

1°Questionário 

Este questionário foi reproduzido aqui da mesma forma em que se encontra 

disponível digitalmente no Google Forms, clicando aqui  

 

Pesquisa 

Este questionário tem como objetivo traçar o perfil dos participantes da proposta 

de Intercâmbio virtual por WhatsApp. Sua identidade não será divulgada e os 

dados deste questionário serão usados apenas para fins acadêmicos. 

Desde já agradeço sua participação! 

NOME: 

IDADE: 

 

Parte 1 – Aprendizagem de Língua Estrangeira 

1. Qual faculdade está cursando? 

2. Qual curso? 

3. Essa é sua primeira graduação? 

4. Qual sua motivação para escolher essa carreira? 

5. Antes de ingressar no curso você já havia estudado ou tido contato com o 

idioma estrangeiro que estuda? 

o Sim 

o Não 

4. Qual sua motivação para escolher essa carreira? 

 

5. Antes de ingressar no curso você já havia estudado ou tido contato com o 

idioma estrangeiro que estuda? 

o Sim 

o Não 

6. Se sim, por quanto tempo e onde? 

7- Como você avalia o seu conhecimento do idioma? Descreva suas facilidades 

e dificuldades no idioma. 
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8. Você considera que a proximidade entre os dois idiomas facilita ou dificulta a 

aprendizagem do idioma estrangeiro? 

o Facilita 

o Não facilita 

9. Você já fez algum intercâmbio? 

o Sim 

o Não 

10. Se sim, para onde e por quanto tempo? 

11. O que você acha da proposta do intercâmbio virtual por whatsapp vinculada 

à sua aprendizagem do idioma estrangeiro? 

o Relevante 

o Pouco relevante 

o Irrelevante 

Justifique a pergunta anterior 

12. O que você acha da proposta do intercâmbio virtual por whatsapp vinculada 

à sua formação docente? 

o Relevante. 

o Pouco relevante 

o Irrelevante 

o Justifique a pergunta anterior 

 

Parte 2 – Ferramenta WhatsApp 

1. Sobre o whatsApp, você já o havia utilizado antes? 

o Sim 

o Não 

2. Se sim, com qual finalidade? Qual tipo de uso você já havia feito?Especifique 

a finalidade e o tipo de uso. 

3. Como você avalia o uso do aplicativo para realizar as interações? Justifique. 



153 

 

 

4. Que benefícios o aplicativo apresentou para as interações, considerando o 

propósito do projeto de intercâmbio do qual você participou? 

5. Quais foram os pontos positivos no uso do aplicativo? E os negativos? 

6. Você sugeriria alguma mudança na forma de desenvolver o projeto com esse 

aplicativo? O quê? 

 

Parte 3 - INTERNET   

1. Você costuma usar a internet? 

o Sim 

o Não 

2. Não, porque... 

3. Sim. para... 

4. Qual(is) aparelho(s) você usa para acessar a internet? (Se necessário, marque 

mais de uma alternativa) 

o Computador /Notebook 

o Tablet 

o Celular/smartphone 

5. Dos aparelhos mencionados antes, qual é o mais utilizado por você para o 

acesso da Internet? 

6. Com que frequência você acessa a internet? 

o todos os dias, mais de duas horas. 

o todos os dias, menos de duas horas. 

o três a cinco vezes por semana. 

o menos de três vezes por semana. 

o Nunca 

7. Quando você está conectado à internet, o que você costuma fazer? Assinale 

uma ou mais opções. 

o acessar rede social 

o ler e responder mensagens de e-mails 
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o postar vídeos e/ou fotos 

o fazer pesquisas na internet 

o escutar música 

o acessar canais do YouTube 

o usar aplicativos (Messenger / WhatsApp etc.) 

8. Se acessa rede social qual/quais seriam? 

9. Você costuma usar a internet para estudar os conteúdos aprendidos na 

faculdade? 

o Sim, por recomendação do professor. 

o Sim, por iniciativa própria. 

o Sim, às vezes. 

o Não, nunca. 

11. Você tem perfil em alguma rede social? Qual (is)? 

12. Você participa de alguma comunidade virtual / fórum ou segue algum canal 

do Youtube? (por exemplo, sobre games, moda, esportes etc.) ? Qual (is)? 

13. Você cria e/ou edita vídeos, fotos, memes, emojis etc.? Com que frequência? 

o Sim, frequentemente. 

o Sim, de vez em quando. 

o Sim, raramente. 

o Não, nunca editei fotos ou vídeos. 

14. Se respondeu sim para a pergunta anterior diga qual/quais. 

15. Você tem um blog ou canal próprio no YouTube? Sobre o que você fala ou 

escreve nele? Comente. 
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Apêndice II: Questionário dos docentes 

2°Questionário 

Este questionário foi reproduzido aqui da mesma forma em que se encontra 

disponível digitalmente no Google Forms, clicando aqui 

Pesquisa 

Este questionário tem como objetivo traçar o perfil dos professores participantes 

da experiência de intercâmbio virtual realizada no segundo semestre de 2017. 

Os dados deste questionário serão usados apenas para fins acadêmicos. 

Desde já agradeço sua participação! 

NOME COMPLETO: 

IDADE: 

Parte 1- Formação acadêmica e trajetória docente 

1- Qual é o seu maior título acadêmico? 

2- Em quais instituições se formou? 

3- Conte um pouco sobre sua trajetória acadêmica 

4- Conte um pouco sobre sua carreira docente 

Parte 2- Experiência com novas tecnologias 

1- Quais ferramentas tecnológicas você costuma usar em suas aulas? 

2- Com qual finalidade você as utiliza? 

3- Conte um pouco sobre sua experiência com novas tecnologias na educação 

4- Já havia feito uso da ferramenta WhatsApp em outras experiências 

educacionais antes da experiência de intercâmbio virtual? 

5- O que achou da experiência de intercâmbio virtual? 

6- Quais sugestões você daria para uma nova experiência de intercâmbio virtual 

via WhatsApp? 

7- Você utilizaria a mesma ferramenta para uma nova experiência de intercâmbio 

virtual ou daria preferência para outra ferramenta? 

Parte 3- Participações 

1- Comente as atuações dos participantes do projeto de intercâmbio virtual. 

2- Quais sugestões você faria sobre as participações dos integrantes do projeto? 
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Apêndice III: Termo de Consentimento – Disciplina de Língua Espanhola II 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – FFLCH 

Departamento de Letras Modernas 
 
 

Termo de Consentimento 
Autorizo a utilização dos dados do questionário e das atividades 
por mim realizadas dentro do aplicativo Whatsapp, na disciplina 

de Língua Espanhola II – Letras USP, no segundo semestre de 2017. 
Compreendo que os dados serão utilizados para fins acadêmicos e que minha 
identidade será mantida em sigilo. 
Concordo com a divulgação dos resultados em eventos e publicações do âmbito 
acadêmico. 
                                                              São Paulo,      /     / 
 Nome:________________________________________________                                                
                            
Assinatura:_____________________________________________ 

Agradeço, de antemão, sua colaboração. 
Pesquisadora: Nicole Helena Binholo Barbosa 
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Apêndice IV: Termo de Consentimento – Disciplina de Lengua Portuguesa 

I 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – FFLCH 

Departamento de Letras Modernas 
 
 

Termo de Consentimento 
Autorizo a utilização dos dados do questionário e das atividades 
por mim realizadas dentro do aplicativo Whatsapp, na disciplina 

de Lengua Portuguesa I – Profesorado de Portugués da Universidad Nacional 
de Córdoba, no segundo semestre de 2017. 
Compreendo que os dados serão utilizados para fins acadêmicos e que minha 
identidade será mantida em sigilo. 
Concordo com a divulgação dos resultados em eventos e publicações do âmbito 
acadêmico. 
                                                              Córdoba,      /     / 
 Nome:________________________________________________                                                
                            
Assinatura:_____________________________________________ 

Agradeço, de antemão, sua colaboração. 
Pesquisadora: Nicole Helena Binholo Barbosa 
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