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O funcionamento discursivo na materialidade digital tem suscitado 

questionamentos diversos que levam a um repensar de nossa identidade, enquanto 

leitores e escritores e enquanto formadores desses. Como se constitui a autoria em 

tempos de Internet? Como se dá o processo de construção de conhecimento em uma 

sociedade tida como de informação? Em que sentido a modalidade de educação à 

distância contribui com os processos de leitura e escrita dos alunos? Sabemos que as 

possibilidades de convergência tecnológica têm seus efeitos no imaginário social, em 

que se crê na ausência de fronteiras e na harmonia das diferenças. Isso seria da ordem 

do possível? Estaria se constituindo no campo educacional? Essas são algumas das 

questões que indiciam nosso desafio atual no campo discursivo e educacional.  

No Brasil, o acesso à Internet ainda é escasso, como vemos pelos dados da mais 

recente Pesquisa sobre o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no 

Brasil (CGI.Br, 2009), que evidencia um aumento de domicílios brasileiros com 

computador – em 2005, eram 17% e em 2009, 34%; sendo que os que tem acesso à 

Internet chegam a apenas 27%, em 2009. Entendemos que mesmo os que não tem 

acesso à Internet são afetados pelo digital. No espaço escolar, mesmo que não haja a 

utilização de novas tecnologias, há um imaginário que circula, há uma cobrança que 

persiste, há o fora da escola demandando um questionamento sobre a relação da escola 

com as novas possibilidades, há os alunos trazendo suas experiências das LAN houses e 

de seus ambientes de trabalho. Enfim, há um discurso que insiste e reclama por nossa 

interpretação.  
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Neste artigo, fazemos um recorte da problemática apresentada acima, com o 

objetivo de colocar em debate como vem se dando o posicionamento dos sujeitos nos 

processos de leitura e escrita marcados pela inscrição no espaço digital. 

Nossa reflexão incide sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, tendo como 

foco as interfaces, entendidas como espaços potenciais de autoria. Tanto o modo como 

essas interfaces são configuradas, quanto o modo como podem ser apropriadas pelos 

sujeitos, inseridos em um processo de aprendizagem, são questões que se colocam, em 

um momento em que cada vez mais instituições educacionais tendem a oferecer cursos 

nos moldes à distância. Propomos, assim, um repensar sobre a construção de sentidos e 

sua circulação, tendo em vista o tratamento eletrônico da informação, considerado por 

Auroux (1992) um dos instrumentos tecnolinguísticos, juntamente com a gramática e o 

dicionário; instrumentos esses compreendidos como práticas sociais “que não deixaram 

intactas as práticas linguísticas humanas” (p.70). 

Partimos de uma concepção de educação na qual o sujeito – situado na história – 

é o centro do processo, colocando a linguagem como um aspecto fundamental a ser 

considerado, já que é na/pela linguagem que o sujeito se constitui (ORLANDI, 

2000:37). Trata-se, portanto, de compreender como sentidos circulam nos/por meio dos 

diversos instrumentos tecnológicos.  

E com isso acabamos por sustentar que as formas materiais não são neutras, mas 

carregadas de sentidos. Podemos fazer uma analogia com o rádio e a televisão, seguindo 

as considerações de Picanço (2003:37) que, ao discutir sobre os riscos de um 

reducionismo no processo de educação por intermédio de ambientes virtuais, salienta 

que:     

 
a tecnologia (técnica/conhecimento) que deu origem ao rádio e à 
televisão possibilitava tanto a emissão quanto a recepção de 
informações. No entanto, a partir da apropriação do processo de 
produção dessas tecnologias, configurações diferentes vão sendo 
apresentadas e mantidas à custa de esforços e intenções. É simplista 
afirmar que os dispositivos técnicos, nesse caso as tecnologias da 
comunicação e informação, são ferramentas, como se guardassem em 
si apenas um valor de uso, como se incorporasse uma falsa 
neutralidade. 

 



e-urbano                                                                                                     Gestos de escrita em ambientes virtuais – uma análise 

 

 

69 

Um dos desafios de um processo de aprendizagem à distância refere-se, 

justamente, às atividades que serão propostas ao aluno, via plataforma e outros materiais 

didáticos, e às condições de trabalho dos responsáveis pelo curso:  

 
Nesse modelo, a produção de materiais didáticos é centralizada e a sua 
distribuição é feita em larga escala, através de uma alta divisão de 
trabalho entre equipes de professores especialistas e técnicos, além 
dos tutores que operacionalizam a recepção.   (...)      Muitas 
experiências de EaD tomam os meios de comunicação como 
ferramentas que vão desencadear a distribuição de conteúdos 
produzidos, centralizadamente, por especialistas. Esse tipo de opção é 
marcado pela hierarquização provocada pelo modelo de educação de 
massa, que também envolve um processo de produção com uma 
intensa divisão de trabalho entre equipes de professores especialistas 
nos conteúdos, técnicos nas linguagens comunicacionais e tutores que 
apenas orientam a recepção do conteúdo pelos alunos (PICANÇO, 
2003:37). 

 

Picanço, ao trazer os riscos de um processo marcado pela transmissão de 

informações, em uma intensa verticalização na oferta de conteúdo, não apaga a 

possibilidade de se subverter o modelo, embora o desafio esteja posto de maneira forte. 

 

No que se refere a um ambiente virtual de aprendizagem, o planejamento, que 

implica a reflexão e a decisão de com quais interfaces trabalhar, é fundamental, a fim de 

oferecer espaços para estudos de casos, interpretação de gráficos, portifólios, diário de 

bordo, fórum, chats, sendo essas algumas das possibilidades. Importa a multiplicidade 

de linguagens atendendo, de algum modo, a diversidade de sujeitos. Em especial, 

importa, nesse processo, uma compreensão das concepções subjacentes ao modelo 

proposto na plataforma, tendo em vista as interfaces disponibilizadas e o modo de 

trabalho potencialmente possível. 

Entendemos que há um jogo, nem sempre fácil, entre possibilidades técnicas e  

modos de utilização das mesmas, gerando um processo de apropriação.  

Como posto por Chartier (2001:67), o conceito de apropriação: 

 

permite vincular as duas dimensões etimológicas que estão presentes 
nele: apropriar-se é estabelecer a propriedade sobre algo; e, desta 
maneira, o conceito de apropriação foi utilizado por Michel Foucault 
para descrever todos os dispositivos que tentam controlar a difusão e a 
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circulação dos discursos, estabelecendo a propriedade de alguns sobre 
o discurso por meio de suas formas materiais. E existe a apropriação 
no sentido da hermenêutica, que consiste no que os indivíduos fazem 
com o que recebem, e que é uma forma de invenção, de criação e de 
produção desde o momento em que se apoderam dos textos ou dos 
objetos recebidos. Desta maneira, o conceito de apropriação pode 
misturar o controle e a invenção, pode articular a imposição de um 
sentido e a produção de novos sentidos. 

É no espaço entre controle e invenção que o professor se situa, na construção de 

conteúdos nos ambientes virtuais. Entre limitações impostas pelo próprio ambiente, há 

possibilidades de resistências, ressignificações, propondo novas maneiras de trabalho 

com as interfaces, projetando novos sentidos, construindo novas relações entre a equipe 

considerada como técnica, o corpo docente e o discente. Mas nem tudo é da ordem das 

decisões e das transparências, pois tratamos de linguagem e aí: 

 
O sentido, escreve G. Canguilhem, escapa a toda redução que tenta 
alojá-lo numa configuração orgânica ou mecânica. As máquinas ditas 
inteligentes são máquinas de produzir relações entre os dados que lhes 
são fornecidos mas elas não estão em relação ao que o utilizador se 
propõe a partir das relações que elas engendram para ele. Porque o 
sentido é relação à, o homem pode jogar com o sentido, desviá-lo, 
simulá-lo, mentir, armar uma cilada” (CANGUILHEM, 1990:16-17, 
apud PECHÊUX, 1994:62). 

  

E é sobre esses espaços de deslizes, de jogos com os sentidos – quer se queira, 

quer não, que pensamos os processos de aprendizagem presenciais e virtuais. Espaços 

tomados por forma e conteúdo, não de maneira totalmente aleatória, não de maneira 

totalmente determinada, espaços mais ou menos abertos e administrados, a depender das 

suas condições de produção de sentidos, as quais implicam, segundo Orlandi (2000:40), 

“o que é material (a língua sujeita a equívoco e a historicidade), o que é institucional (a 

formação social, em sua ordem) e o mecanismo imaginário.”    

Espaços de linguagem, o que significa que são espaços de política, em uma 

dimensão que entende também a técnica, os instrumentos enquanto política. 

Um francês e um brasileiro trazem considerações próximas e relevantes para 

pensarmos os instrumentos. A existência dos instrumentos, para Auroux (1998:321): “se 

situa não fora das sociedades e em seu lugar, mas em sua própria trama, na constituição 

de um só tecido indissoluvelmente tecnossocial”. Para Ianni (1998:18), os instrumentos 

são criados não em um vazio, mas repletos de desejos e interesses, e 
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passam a dinamizar, intensificar, generalizar, modificar ou bloquear 
relações, processos e estrutura sociais, econômicas e culturais ativas 
em todas as esferas da sociedade nacional e mundial. Nesse sentido é 
que adquirem a presença, força e abrangência de técnicas sociais de 
organização, funcionamento, mudança, controle, administração das 
formas de sociabilidade e dos jogos das forças sociais.  

 

As ações técnicas produzem seus efeitos, pois os instrumentos são questões 

técnicas constitutivamente teóricas, sendo, inerentemente, vinculados a aspectos 

econômicos, sociais, culturais. Entendemos que os instrumentos não se dão, portanto, 

independentes de uma ideologia.  

A partir desse posicionamento, trazemos, para análise, alguns dados observados 

sobre a configuração das interfaces Tarefa e Fórum e os modos de utilização, durante a 

realização do curso Leitura/Escrita e Tecnologias Digitais na Educação, oferecido no 

Portal dos Professores Ufscar,  via plataforma Moodle. 

O Portal dos Professores UFSCar: 

 
É um programa institucional da UFSCar, financiado originalmente pelo 
Proext/MEC 2003/2004/2005. É um site 
(http://www.portaldosprofessores.ufscar.br) que tem como foco o atendimento às 
necessidades formativas de professores de diferentes níveis e modalidades de 
ensino e de outros profissionais da educação básica. Em um conjunto de seções, 
oferece, a distância, atendimentos individualizados ou em grupos, a professores e 
escolas. Os professores-usuários podem, entre outras coisas, receber auxílio para 
avaliação e construção de materiais instrucionais; tirar dúvidas; receber 
informações diversas (eventos, concursos, políticas públicas etc); socializar 
experiências bem-sucedidas; manter contato com profissionais da universidade em 
diferentes áreas de conhecimento; participar de comunidades virtuais 
(REALI;MIZUKAMI,2009:97). 

 

O Curso Leitura/Escrita e Tecnologias Digitais na Educação contou com um alto 

número de inscrições de professores de todos os níveis escolares, coordenadores 

pedagógicos e diretores de todo o Brasil; sendo que, em um primeiro módulo, foi 

composto um grupo de estudos com os professores que atuavam no Ensino 

Fundamental II.   

Essa movimentação dos profissionais da área educacional em direção às 

questões das novas tecnologias é um gesto que se situa em um momento em que a 

pressão por inovação, empreendedorismo e qualidade total se faz fortemente presente 
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também no âmbito educacional, com todos os riscos de um processo centrado em 

aquisição de competências, resultados e de forma aligeirada. O desafio que se nos 

impõe é construir espaços de formação que, para além de um aprendizado de como 

inserir novas tecnologias nas propostas de leitura e escrita, coloquem em discussão as 

concepções epistemológicas subjacentes aos modelos vigentes. 

Nas considerações, a seguir, focalizaremos duas interfaces da plataforma 

Moodle –  Tarefa e Fórum – utilizadas no curso oferecido pelo Portal dos Professores. 

A interface Tarefa, na formatação do Moodle disponinilizada para o Curso, 

oferecia as seguintes possibilidades de uso: 

 
Tipo de Grupo: oferece as seguintes opções de configuração: 
 Nenhum grupo - não há divisão dos alunos participantes da disciplina em 
grupos  
 Grupos Separados - os alunos de cada grupo vêm apenas os colegas do grupo e 
os documentos e informações relacionados apenas a estes participantes. As 
mensagens e os alunos de outros grupos não são visíveis.  
 Grupos Visíveis - cada aluno pode participar apenas das atividades do seu 
grupo, mas pode ver as atividades e os colegas dos demais grupos. 
 
Novo Envio: A configuração predefinida impede que o aluno possa enviar 
novamente uma mesma tarefa depois que ela foi avaliada. Se você ativar esta 
opção, os alunos poderão enviar novas versões da mesma tarefa mesmo depois que 
ela for avaliada. Isto é útil quando o professor quer encorajar os alunos a 
melhorarem os resultados ou quando é previsto um processo de avaliação 
interativo, com sucessivas revisões.  
 
Comentário inserido na frase: Se esta opção for selecionada, o envio original será 
copiado no campo de comentário durante a avaliação, ficando mais fácil fazer 
comentários no texto (talvez usando uma cor diferente) ou editar o texto original. 
 

As escolhas quanto ao modo de formulação das tarefas, por exemplo, dependem 

de uma formatação prévia, a qual pode estar sob domínio do professor ou não. A partir 

daí, há efeitos no que se refere às possibilidades de leitura e escrita coletivas, reescrita 

de textos, visão mais abrangente do curso pelos participantes, entre outros aspectos.  

Essas decisões podem se situar no âmbito de uma metodologia de ensino que se 

pretenda meramente eficaz, preocupando-se em se ajustar às possibilidades da interface, 

estabelecidas pela equipe técnica, seguindo um recorte já estabelecido, sem uma atenção 

aos efeitos que o modo de circulação dos conteúdos propostos pode estabelecer, por 

conta da materialidade. 
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A materialidade aqui é pensada tanto no sentido dado por Chartier (2003), 

quanto no sentido trabalhado por Orlandi (2006).  

Chartier (2003: 85) analisa a representação da peça George Dandin, de Molière, 

em 1668, na corte e na cidade. Na corte, a peça se insere em uma sequência de outras 

apresentações de música e balé, dentro de uma programação de festas monárquicas. Na 

cidade, a peça ganha outro estatuto, ao inserir-se no calendário anual de teatro citadino. 

Com esse exemplo, Chartier afirma que: 
 

Contra uma tradição crítica indiferente à maneira pela qual os textos 
são impressos ou representados, a dupla inscrição de Dandin na festa 
da corte e no teatro urbano lembra que não há sentido em uma obra 
fora das formas variáveis que a propõem à interpretação. Assim como 
as significações de textos fixadas em suas palavras podem ser 
radicalmente modificadas pelas diversas apresentações tipográficas 
que são produzidas sucessivamente, mudando formato e disposição na 
página, ilustração e recorte, e, as da comédia de Molière variam 
evidentemente segundo os dispositivos de representação que a 
submetem a sua forma própria (p. 86).   

 

Assim, segundo Chartier, dadas as condições de representação completamente 

diferentes, há implicações de expectativas e referências também diferentes. 

Orlandi (2000:17) trabalha a relação língua-discurso-ideologia, a partir da idéia 

de que “a materialidade específica da ideologia é o discurso e a materialidade específica 

do discurso é a língua”. Para a autora, a materialidade se constitui como materialidade 

discursiva: 

 
a forma material que é o texto mexe com a natureza da informação, 

produz efeitos sob o modo como ela funciona. A natureza do 

significante (diferentes linguagens) intervém na produção do objeto e 

este objeto, por sua vez, constitui o modo de significação deste gesto 

simbólico. E o que é um texto? É uma unidade de significação em 

relação à situação. Esta sua caracterização pode ser mantida, mas 

certamente a textualidade, sua forma material, sua relação com a 

memória e com as condições de produção diferem quando difere sua 

materialidade significante. (...)  O espaço significa, tem materialidade 

e não é indiferente em seus distintos modos de significar (ORLANDI, 

2006:5). 
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Há que se levar em consideração a não neutralidade dos instrumentos e a relação 

constitutiva entre forma e conteúdo, compreendendo que os dados informatizados 

constituem-se como efeitos de posições discursivas, conforme afirma Pêcheux (1994), 

no capítulo “Ler o Arquivo Hoje”. 

Nesse texto, entendendo arquivo como “campo de documentos pertinentes e 

disponíveis sobre uma questão” (p.57), Pêcheux considera que há riscos redutores no 

trabalho com a informática, pela ilusão da metalinguagem universal que se coloca, a 

partir de uma crença de que o arquivo cabe, de maneira facilmente comunicável, 

transmissível e reprodutível, diríamos hoje, em plataformas digitais. O risco aí, nesse 

modo de recortar, interpretar o arquivo, é a tentativa de estabelecer um sentido unívoco, 

apagando interesses históricos, políticos e culturais.  

Há, portanto, segundo o autor, “clivagens subterrâneas entre maneiras diferentes, 

ou mesmo contraditórias, de ler o arquivo”(p.57), indiciando  

 
uma divisão social do trabalho de leitura, inscrevendo-se numa relação 
de dominação política: a alguns, o direito de produzir  leituras 
originais, logo, “interpretações”, constituindo, ao mesmo tempo, atos 
políticos (sustentando ou afrontando o poder local); a outros, a tarefa 
subalterna de preparar e sustentar, pelos gestos anônimos do 
tratamento “literal”dos documentos, as ditas “interpretações”... (p.58).   

 

Pêcheux destaca que tem havido um interesse crescente pelas ciências do 

tratamento dos textos, lembrando que apesar dos riscos dos procedimentos objetivos e 

seus efeitos burocráticos, há que se “tomar concretamente partido, no nível dos 

conceitos e procedimentos, por este trabalho do pensamento em combate com sua 

própria memória, que caracteriza a leitura-escritura do arquivo” (p.64), a fim de não 

substituir “questões” por “objetivos operacionais” e por “classificações e indexações”, 

em um sonho da língua ideal.  

Entendemos que o tratamento do texto não compete mais apenas ao campo da 

informática, embora não se possa apagar a força discursiva deste campo atuando num 

jogo conflituoso com posições que se sustentam na plurivocidade do sentido, na 

materialidade que falha. 

A apropriação dos conhecimentos não se dá, portanto, sem embates. Isso fica 

bem evidenciado para nós, quando tomamos decisões sobre disciplinas que comporão 

uma grade curricular e o conteúdo de suas ementas. É uma luta ideológica que se 
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estabelece e que se traduz “pela luta sobre o 'modo de apresentação de uma questão', a 

'ordem das questões', etc, em função dos efeitos ideológico-discursivos que esta ou 

aquela apresentação supõe e reativa"(PÊCHEUX, 1988:223).  

A formulação entendida, portanto, enquanto política, já que “todo dizer é um 

gesto político, porque toda significação tem uma direção, divide” (ORLANDI, 

2004:129). 

 E pensando nessa questão da divisão de sentidos, trazemos algumas 

considerações a partir da interface Fórum de discussão. 

 O fórum é uma interface, cuja característica assíncrona traz um potencial de 

maior densidade nas postagens, tanto por parte do aluno quanto do tutor / professor.  

Mas isso depende do modo como o instrumento é apropriado pelos sujeitos envolvidos.  

Assim, a existência do fórum não significa, necessariamente, autoria, já que esta 

implica um posicionar-se frente / junto a outros dizeres, projetando novos sentidos e se 

responsabilizando por eles.  

A participação em um fórum, constituindo-se em um espaço potencial de 

autoria, acaba revelando aspectos importantes da relação do sujeito com a 

linguagem. 

 No fórum, o sujeito vive uma busca por estabilizar sentidos, os seus sentidos. E, 

então, na opacidade da linguagem, acaba transparecendo uma ilusão, pois o se dar a 

saber pela linguagem é regido pela incompletude, da qual nos esquecemos para 

fazer sentidos circularem. E pensamos: “pronto, consegui escrever tudo”, em um 

gesto necessário de fechamento do texto postado no fórum, mas ilusório, já que é  

“só por ilusão que se pensa poder dar a ‘palavra final’. O dizer também não tem um 

começo verificável: o sentido está (sempre) em curso” (ORLANDI, 2004:11).  

Não podemos nos esquecer de que distintas materialidades trazem distintas 

relações do sujeito com a produção de seu texto. Assim, em uma interface como o 

fórum de um ambiente virtual de aprendizagem, o que temos, geralmente, são pequenos 

textos que, muitas vezes, parecem perdidos, desconectados de tantas mensagens postas 

pelos participantes em diferentes momentos, mas que se cruzam, sendo que esse 

cruzamento, às vezes, se estabelece mediante um gesto do professor tutor que retoma os 

dizeres dos alunos, evidenciando a interrelação entre as postagens. 

Esse movimento do professor tutor, com o intuito de “pôr ordem no caos” – 

como dizem alguns professores tutores – implica uma ação de fechamento, que parece 
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contradizer um princípio que nos é caro: o dizer é aberto; podemos, entretanto, entendê-

lo como uma metáfora do processo de significação, que, embora aberto, em movimento, 

é administrado (ORLANDI,2004:11), havendo sempre, por parte do sujeito, uma 

tentativa de controle.  

Ainda sobre o gesto do professor tutor de, com suas intervenções, estabelecer, de 

certo modo, uma leitura, há um efeito de deixar na sombra o fato de que o aluno 

participante do fórum faz os elos que lhe são possíveis, ou seja, ele liga seus dizeres a 

outros que lhe fazem sentido, a partir de sua memória discursiva, do interdiscurso. 

Courtine trabalha a constituição do sentido e sua formulação como eixos. Para o autor, 

segundo Orlandi (2000:32),  

 
a constituição – o que estamos chamando de interdiscurso –   [é] 
representada como um eixo vertical onde teríamos todos os dizeres já 
ditos – e esquecidos – em uma estratificação de enunciados que, em 
seu conjunto, representa o dizível. E teríamos o eixo horizontal – o 
intradiscurso – que seria o eixo da formulação, isto é, aquilo que 
estamos dizendo naquele momento dado, em condições dadas.  

 

Entendemos, então, que a memória discursiva, atuando no momento do dizer, 

remetendo esse dizer a uma filiação de dizeres, determina esse dizer e reafirma a 

historicidade constitutiva do processo discursivo. 

Os sentidos circulam, tem e não tem lugar, e tentamos controlá-los. Aos 

comentários, a partir dos nossos dizeres nos fóruns, reagimos: “mas não foi isso 

que eu quis dizer”. Como se pudéssemos controlar a interpretação, esquecendo-

nos de que o que falamos está sempre preso a outros dizeres, sendo que, no gesto 

de interpretação, essa memória de dizeres também traz seus efeitos, permitindo 

determinadas construções de sentidos, e não outra em seu lugar. Jogamos, então, 

com a falha, as aberturas às interpretações e nisso consiste nosso risco na autoria. 
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