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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Na minha pesquisa no Doutorado em Educação PPGE/UFES, o objeto de estudo 

é o Curso de Artes Visuais/UAB/UFES, na modalidade EAD. Com o principal objetivo 

de identificar a concepção de Professor de Arte que norteia/embasa esse curso na 

Modalidade semi-presencial e como ela se manifesta no currículo do curso, nos 

documentos oficiais que o normalizam e nos discursos e nas práticas propostas pelos 

professores/formadores tenho como proposta, a análise dos discursos e vozes presentes 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem/AVA, que é a ferramenta suporte de toda a 

estrutura do curso.  

No sentido de compreender o que dizem? E como dizem os documentos e os 

sujeitos, cujas vozes estão presentes nas marcas e articulações enunciativas que 

caracterizam os discursos e, portanto, indicando a presença múltipla de ações, reações e 

principalmente de interações entre os sujeitos envolvidos, o aporte teórico para o 

desenvolvimento dessa pesquisa será o pensamento Bakthiniano, considerado por 

muitos pesquisadores, uma das maiores contribuições para uma análise dialógica do 

discurso nas Ciências Humanas em geral. 

Discorrer sobre conceitos de Bakhtin é uma tarefa bastante complexa, 

considerando principalmente o fato de ser muito recente o meu contato com os estudos 

que foram e estão sendo realizados acerca das ideias desse pensador de interesses 

extremamente amplos, nas/das mais diversas áreas. Portanto, uma tentativa de síntese 

ou mesmo de sistematização de ideias repletas de diferenças e variações, caminhando 

do uso oral da língua ao ato ético, da enunciação à estética, da literatura aos escritos 
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íntimos, da ideologia à religião; para uma pesquisadora iniciante no assunto é um 

desafio, sendo assim, como início de superação é que apresento este breve ensaio com a 

intenção de produzir novos diálogos, pois segundo Bakthin, existem muitas ideias e 

muitos pensamentos, pois as relações dialógicas são extralinguísticas e, portanto, 

“objetos da Metalinguística”. O que ele propõe, é a busca de caminhos, para que seja 

possível desvelar a constituição da linguagem em todos os aspectos: 

 

Assim, as relações dialógicas são extralingüísticas. Ao mesmo tempo porém, 

não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto 

fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na comunicação dialógica 

daqueles que a usam. É precisamente essa comunicação dialógica que 

constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem. Toda a vida da 

linguagem seja qual for o seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a 

prática, a científica, a artística, etc.), está impregnada de relações dialógicas. 

Mas a Lingüística estuda a “linguagem” propriamente  dita com sua lógica 

específica na sua generalidade, como algo que torna possível a comunicação 

dialógica, pois ela abstrai consequentemente as relações propriamente 

dialógicas. Essas relações se situam no campo do discurso, pois este é por 

natureza dialógico e, por isto, tais relações devem ser estudadas pela 

Metalingüística, que ultrapassa os limites da Lingüística e possui objeto 

autônomo e metas próprias.(BAKTHIN, 2005, p.183) 
 

 

É com o apoio dessa e de outras premissas de Bakthin, que pretendo sustentar 

minha análise, consciente de que qualquer que seja a abordagem do discurso, ela deve 

se dar por inteiro, ou seja, do ponto de vista interno e externo, garantindo assim, a 

dialogicidade e seu caráter “bivocal”.  

 

O LÓCUS DA PESQUISA 

 

O Curso de Licenciatura em Artes Visuais, oferecido pela UFES/Universidade 

Federal do Espírito Santo a partir de novembro de 2008, em parceria com a 

UAB/Universidade Aberta do Brasil, na modalidade semi presencial EAD, tem como 

suporte, a Plataforma MOODLE que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem/AVA. E, é 

nesse suporte virtual, que se dá o acesso às proposições educativas do curso e que 

ocorrem as interações entre professores, tutores e alunos, através de postagens. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem/AVA, disponibilizado para o Curso de 

Artes Visuais/UAB/UFES, objeto da minha pesquisa, apresenta em sua estrutura 

subdivisões para uma melhor interação entre os sujeitos envolvidos no curso. Nessas 



 

 

subdivisões estão as salas de aula, sob a responsabilidade de cada professor/disciplina, 

onde são facilmente percebidos os diferentes modos de interação e reações que refletem, 

interesses, valores e crenças, trazidos do contexto social vivido pelos sujeitos, tanto na 

individualidade quanto nos grupos sociais aos quais pertencem e por isso, de tão 

variadas maneiras. 

Para cada disciplina componente do Curso que é oferecida, é criada uma página 

própria no Ambiente e, é o professor especialista o responsável pelos dados (conteúdos 

e práticas) ali inseridos. Essa página é então, alimentada com recursos e links que 

propiciem aos alunos e também aos tutores, tanto presenciais quanto a distância, o 

embasamento teórico necessário para o fortalecimento da rede de conhecimentos que 

sustentará os discursos e práticas dos sujeitos envolvidos no processo. 

 Dentre os recursos no Ambiente Virtual, foram, são e serão criados para todas as 

disciplinas no decorrer do curso, espaços de comunicação. Esses espaços são os Fóruns, 

que facilitam o contato entre os pares. É importante frisar, que o acesso a esses Fóruns, 

só é permitido aos estudantes regularmente matriculados ou pessoas/profissionais 

credenciadas, que tenham um e-mail e uma senha certificados pelo curso. Estes são os 

requisitos que permitem ao usuário, acessar, navegar no Ambiente e, participar dos 

Fóruns de acordo com a função ou credenciamento, permitindo-lhe fazer parte da 

tessitura dessa rede de conhecimentos, cujo perfil se aproxima do que diz Bakthin sobre 

o artigo científico e os elementos que o constituem: 

 

Em um artigo científico, onde são citadas opiniões de diversos autores sobre 

um dado problema – uma para refutar, outras para confirmar e completar – 

temos diante de nós um caso de inter-relação dialógica entre palavras 

diretamente significativas dentro de um contexto. As relações de acordo -

desacordo, afirmação-complemento, pergunta-resposta, etc. são relações 

puramente dialógicas, mas não são, evidentemente, relações entre palavras, 

orações ou outros elementos de uma enunciação, mas relações entre 

enunciações completas. (2005, p.188) 

 

 

Ao tratar da enunciação, é importante lembrar que para Bakthin a enunciação, é 

resultado da junção de dois elementos: o linguístico e o social. E sendo assim, a 

enunciação tem sentido único, é “individual e não reiterável”. Ou seja, a enunciação se 

dá num momento social e histórico, num contexto especifico. E, portanto, irrepetível. 

Significando que a mesma palavra proferida pelo mesmo indivíduo em diferentes 



 

 

contextos, não será exatamente a mesma palavra, ganhará significados de acordo com o 

contexto vivido. 

Tratando-se de uma pesquisa que tem por objetivo identificar o sentido do Curso 

de Artes Visuais na modalidade EAD, para estudantes nele matriculados e também para 

professores e tutores que fazem parte desse Curso, a análise será feita, a partir de um 

excedente de visão, no qual a pesquisadora se coloca num lugar de fora, mas ao voltar 

para os dados, traz consigo seus conhecimentos, interesses e sentimentos, pois também 

é um sujeito enredado nas relações sociais e sem escapatória. 

A pesquisa que trata este ensaio caracteriza-se como uma abordagem qualitativa 

de estudo de caso, a qual possibilita a interpretação de dados, acontecimentos, 

comportamentos e atitudes dentro do contexto em que está inserida. Os instrumentos da 

pesquisa são: a observação participante, a entrevista aberta, os textos impressos e o 

AVA. Apesar de Bakhtin não ter elaborado uma metodologia, também buscamos 

orientar a pesquisa a partir de sua perspectiva: 

 

Devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu sistema de 

valores, tal como ele o vê, devo colocar-me em seu lugar, e depois, de volta ao 
meu lugar, completar seu horizonte com tudo o que se descobre do lugar que 

ocupo, fora dele; devo emoldurá-lo, criar-lhe um ambiente que o cabe, mediante 

o excedente de minha visão, de meu saber, de meu desejo e de meu sentimento 
(BAKHTIN, 2003, p. 45). 

 

Considerando essa e outras afirmativas de Bakthin sobre o tema a ser 

pesquisado, estou realizando minha pesquisa, consciente de que o discurso é sempre 

bivocal, tem mão dupla e, portanto sujeito à refração exigindo, portanto alguns cuidados 

do pesquisador para lidar com o discurso alheio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar minha pesquisa cujo objeto de estudo é o Curso de Artes 

Visuais/UAB/UFES e constatar que a sala de aula está constituída no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem/AVA, por se tratar de um Curso na modalidade a distância - EAD, 

cujos recursos didáticos em sua maioria serão disponibilizados online, em espaços onde 



 

 

um grande número de vozes age e interage, fui buscar na teoria, um aporte teórico que 

pudesse me auxiliar na sustentação e condução desse trabalho.  

Durante meus estudos percebi que essas vozes coexistem e concorrem entre si, 

nos diversos modos de interagir e assim, identifiquei no diálogo entre os interlocutores, 

a presença do dialogismo que segundo Mikhail Bakthin, é elemento constitutivo da 

possibilidade de interação, onde mesmo considerando que todo enunciado está sempre 

orientado para alguém, que no caso é ouvinte e ao mesmo tempo, leitor ativo 

caracterizando o que Bakthin considera como princípio de alteridade na linguagem. Para 

o autor, cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa de outros enunciados 

(2006, p.291).  

E, nesse Ambiente Virtual pode-se identificar claramente que o discurso se 

converte em palco de luta entre duas ou mais vozes (2005, p. 194). Sendo assim, devo 

aprofundar meus estudos sobre os pensamentos bakthinianos, fazendo deles o meu 

aporte teórico para então, alcançar os objetivos traçados para a pesquisa aqui apontada e 

também, compreender melhor o cotidiano escolar, onde circulam diferentes pessoas, de 

diferentes culturas e, portanto, diferentes linguagens que vão se constituindo, 

dependendo do contexto e dos sujeitos que dizem. 
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