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Seminaris de l'IULA 2014-2015

Márcio Sales Santiago

Perguntas

 Quais são as características essenciais e periféricas desse
tipo de estrutura linguística?

 Considerando-se que o domínio da EAD é híbrido,
multidisciplinar e ainda não está consolidado, ou seja,
encontra-se em formação, há interferências de outras áreas
de conhecimento na constituição das unidades fraseológicasde conhecimento na constituição das unidades fraseológicas
presentes em tutoriais?

 Se há interferência, de que forma ela influencia na formação
e no tipo da unidade fraseológica examinada?

Objetivo geral

 Descrever a constituição e o papel de unidades
fraseológicas presentes em tutoriais de ambientes virtuais
de aprendizagem da Educação a Distância (EAD).

Objetivos específicos

 Reconhecer as unidades fraseológicas típicas dos tutoriais
ambientes virtuais de aprendizagem da EAD;

 Elencar parâmetros para o reconhecimento da unidade
fraseológica de tutoriais de ambientes virtuais;

 Verificar através da classificação sintático-semântica Verificar, através da classificação sintático semântica
valencial dos verbos que participam dessas unidades
fraseológicas, o comportamento linguístico das unidades em
relação a características sintáticas, semânticas e
pragmáticas;

 Propor uma definição para a unidade fraseológica de
tutoriais de ambientes virtuais de aprendizagem a partir da
descrição;

Objetivos específicos

 Estabelecer critérios de refinamento para essas unidades
fraseológicas, tendo em vista o grau de importância delas no
ambiente virtual de aprendizagem, bem como mediante sua
utilização pelos usuários do sistema;

 Propor, a partir do refinamento, um sistema classificatório
para as unidades fraseológicas presentes em tutoriais depara as unidades fraseológicas presentes em tutoriais de
ambientes virtuais de aprendizagem.

Sobre a EAD

 A Educação a Distância (EAD) é uma subárea da Educação
que a cada dia vem se desenvolvendo com grande
intensidade, visto que muitas instituições de ensino básico e
superior brasileiras estão oferecendo cursos a distância.

 É uma modalidade da Educação que vem incorporando e
modificando conceitos e técnicas tradicionais demodificando conceitos e técnicas tradicionais de
ensino/aprendizagem, especialmente a partir do final da
década de 1970.

 Devido ao interesse que este tema tem despertado entre os
profissionais de diversas áreas, a EAD vem sendo objeto de
estudos por conta de sua importância no cenário
educacional brasileiro.
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Sobre a EAD

 Cada vez mais, o crescimento dessa modalidade
educacional é uma tendência nos dias de hoje, haja vista a
globalização e o dinamismo tecnológico, social e econômico.

 O desenvolvimento tecnológico e a inclusão do computador
mudaram a face da EAD: o uso de disquetes, de CD-ROMs
interativos da Internet e de ambientes virtuais deinterativos, da Internet e de ambientes virtuais de
aprendizagem.

 Essa virada ocorrida na área, principalmente na metade da
década de 1990, foi um avanço não somente no aspecto
teórico e prático da EAD também desencadeou, como já
dissemos, uma explosão de uma nova terminologia, o que
inclui unidades fraseológicas.

Panorama da EAD no Brasil

 A EAD é uma realidade no Brasil, porque:

• atualmente, muitas Instituições de Ensino Superior brasileiras
adotam a EAD em função de haver uma grande procura por
cursos a distância;

• já existem disciplinas nos fluxogramas de alguns cursos de
graduação e pós-graduação presenciais que podem ser
cursadas a distância, dada a importância que a modalidade
alcançou;

• o Ministério da Educação criou em 2005 a Universidade Aberta
do Brasil (UAB), tendo como prioridade a formação de
professores para o Ensino Fundamental e Médio.

Ambientes virtuais de aprendizagem 

 Segundo McKimm, Jollie e Cantillon (2003), um ambiente
virtual de aprendizagem constitui-se por um conjunto de
ferramentas informáticas que são direcionadas para o
processo ensino-aprendizagem a distância.

Ambientes virtuais de aprendizagem 
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Unidades fraseológicas especializadas: 
pressupostos de base

 os modos de expressão essenciais de uma área de
especialidade, pois transmitem conhecimento especializado;

 estruturas sintagmáticas binárias, contendo verbo e termo,
que apresentam certo grau de fixação;

 ocorrem em textos e comunicações especializadas; ocorrem em textos e comunicações especializadas;

 componentes linguísticos importantes para a compreensão
de uma área de especialidade.

Fundamentação teórica

 Teoria da valência

 Fraseologia

 Teoria da Valência

• Meiner (1781);

• Bühler (1934);

• Kacnel’son (1948);

• Tesnière (1959);

• Gross (1975);

• Levy (1983);

• Allerton (1982);

• Levin (1993);

• Helbig (1971);

• Engel (1969);

• Vilela (1992);

• Borba (1996)

 Estudos sobre fraseologia da língua comum

• grupo articulado (BRÉAL, 1897);

• grupo fraseológico (BALLY, 1909);

• sintagma (SAUSSURE, 1916);

• locução (CASARES, 1950);

• textema, sintagma estereotipado, solidariedade léxica
(COSERIU, 1966);(COSERIU, 1966);

• locução, enunciado fraseológico, expressão fixa (ZULUAGA,
1975);

• lexia complexa e lexia textual (POTTIER, 1978);

• fraseologismo, expressão fraseológica (CARNEADO MORÉ e
TRISTÁ PÉREZ, 1985);

• sintagma fixo, expressão idiomática, unidade complexa (FIALA,
1987);

 Estudos sobre fraseologia da língua comum (cont.)

• expressão idiomática, expressão congelada ou cristalizada
(GROSS, 1996);

• unidade fraseológica (CORPAS PASTOR, 1996);

• expressão idiomática (TAGNIN, 1989);

• frasema (MEL’ČUK, 2006).

 Estudos sobre fraseologia das linguagens especializadas

• fraseologia (KJÆR, 1990);

• unidade fraseológica (PAVEL, 1993);

• fraseologismo (BLAIS, 1993);

• entidade fraseológica (GOUADEC, 1994);

• combinação, unidade fraseológica (DESMET, 1995, 1996);

• unidade fraseológica especializada (CABRÉ, ESTOPÀ,
LORENTE, 1996);

• fraseologia (BEVILACQUA, 1996);

• combinatória lexical especializada (L’HOMME, 2000, 2004);

• unidade fraseológica especializada eventiva (BEVILACQUA,
2004).



02/02/2015

4

Fundamentação teórica

 Teoria da valência

• Valência verbal (BORBA, 1996)

 Fraseologia

• Fraseologia especializada

• Adoção de parâmetros de reconhecimento

Reconhecimento de unidades 
fraseológicas especializadas

 O reconhecimento é um tópico complexo, mas altamente
necessário dentro de um estudo que envolve linguagem
especializada;

 Buscamos responder a três questões fundamentais:

• O que é uma unidade fraseológica de tutorial para EAD?O que é uma unidade fraseológica de tutorial para EAD?

• Como se configura este tipo de unidade fraseológica?

• Qual a sua relevância para a área?

Parâmetros para o reconhecimento de 
unidades fraseológicas especializadas 

 Estrutura sintagmática

 Aspecto sintático e semântico

 Comutabilidade

 Presença de termoç

 Uso no domínio enfocado

 Aval dos especialistas

 Foram feitas as seguintes perguntas-chave, a partir da
experiência dos especialistas como professores(as) ou
tutores(as):

• Você acredita que esta expressão é importante para aVocê acredita que esta expressão é importante para a
Educação a Distância que utiliza ambientes virtuais de
aprendizagem como ferramenta de ensino-aprendizagem?

• Essa expressão costuma ser usada? Em que sentido?

Delimitação das bases de análise

 Valência verbal

• Classificação sintático-semântica dos verbos segundo Borba (1996):
verbos de ação, de processo, de ação-processo e de estado.

 Fraseologia especializada

• a denominação de unidade fraseológica especializada (CABRÉ,
ESTOPÀ, LORENTE, 1996);

• perspectiva de Gouadec (1994), considerando apenas as unidadesperspectiva de Gouadec (1994), considerando apenas as unidades
fraseológicas com pivô terminológico, isto é, àquelas que possuem
termo como um dos constituintes da associação sintagmática, que
ocorrem em textos especializados e que permitem a inserção de
elementos gramaticais;

• o ponto de vista de Bevilacqua (2004), que classifica as unidades
fraseológicas especializadas como eventivas, por entender que
decorrem de uma estrutura de base formada por dois elementos: um
núcleo eventivo mais um núcleo terminológico ([NE]V + [NT]N);

• o viés prático de Desmet (2002), ao referir a necessidade de se realizar
a análise linguística de unidades fraseológicas com o uso de
ferramentas da informática, visando a agilização e eficácia na pesquisa.

Procedimentos metodológicos

 Delimitação da área



02/02/2015

5

Procedimentos metodológicos

 Corpus de análise: tutoriais de sete ambientes virtuais de
aprendizagem utilizados por universidades brasileiras:

• Moodle (UFRGS)

• Moodle (Unisinos)

• Moodle (Regesd)

• TelEduc (Unicamp)

• NAVi (UFRGS)

• Rooda (UFRGS)

• Solar (UFC)

 118 tutoriais

Procedimentos metodológicos

 Atividades de gerenciamento do corpus: 

• compilação;

• organização;

• limpeza;

• conversão para o formato “.txt”.

 Seleção e uso das ferramentas informatizadas de análise:

• AntConc 3.2.3w (LAURENCE, 2011);

• Microsoft Access 2010.

 Busca nos tutoriais de todos os verbos no infinitivo = 313
verbos;

 Seleção dos verbos a partir das ações comunicativas básicas
dos ambientes virtuais de aprendizagem = 120 verbos;

 Lançamento dos dados referentes a 90 verbos;

 41 verbos que se enquadraram de fato nas ações 41 verbos que se enquadraram de fato nas ações
comunicativas, produzindo 224 candidatos à unidade
fraseológica especializada.

 Análise dos verbos e dos candidatos à unidades fraseológicas
com auxílio do especialista = 30 verbos e 149 unidades
fraseológicas;

 Análise das unidades fraseológicas nos contextos dos verbos
selecionados;

 Validação final = 102 unidades fraseológicas.

Interpretação dos dados e 
análise dos resultados

 Natureza do termo

• Aplicação dos “critérios de pertinência temática e pertinência
pragmática” (MACIEL, 2001).
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CARACTERÍSTICAS TERMOS

• aluno
• aprendizagem colaborativa
• atividade
• aula
• colaborativo
• curso
• didático
• disciplina

Pertinência temática

 importância semântica do termo no domínio;
 termo stricto sensu;
 termo essencial.

disciplina
• EAD
• estudante
• nota
• presencial
• processos de aprendizagem
• professor
• sala
• sala virtual
• tarefa
• texto
• trabalho
• turma

CARACTERÍSTICAS TERMOS

• ambiente
• arquivo
• bate-papo
• blog
• chat
• clique
• computador
• email
• feedback
fó

Pertinência pragmática

 função informativa e comunicativa;
 termo lato sensu;
 oriundo de outras áreas.

• fórum
• ícone
• interface
• link
• login
• menu de navegação
• página web
• pasta
• perfil
• plataforma
• rede
• tutor
• usuário
• virtual

Classificação dos termos

 termos da modalidade Educação Presencial:

• aluno; professor; tarefa; sala de aula

 termos da modalidade Educação a Distância:

• sala virtual; aprendizagem colaborativa

 termos oriundos do léxico especializado de áreas correlatas,
como a Informática:

• arquivo; blog; chat

 termos oriundos do léxico geral:

• mensagem; comentário; bate-papo

Descrição dos verbos

 ABRIRABRIR

• Ocorrência no corpus: 25
• Ação comunicativa: receber informação
• Classificação sintático-semântica no DGV: ação-processo
• Classificação sintático-semântica no DUPB: ação-processo
• Definição no DGV: acepção 2.2: fazer funcionar
• Definição no DUPB: acepção 14: iniciar
• Unidades fraseológicas selecionadas nos tutoriais:

b i ( ) ( ) fó• abrir (um) (novo) fórum
• abrir (uma) janela

Contextos:

Fórum de discussões - Permite acesso a uma página que contém tópicos que estão em discussão naquele
momento do curso. O acompanhamento da discussão se dá por meio da visualização de forma estruturada das
mensagens já enviadas e, a participação, por meio do envio de mensagens. Para <abrir um novo fórum> clique
na opção Novo fórum. Digite o nome do novo fórum. (TelEduc-Unicamp)

Após o preenchimento do campo/opções disponíveis clique no botão Enviar para retornar à tela Exercícios -
Nova Questão Dissertativa (ou em Cancelar, caso se desista da edição). Observar que o enunciado aparecerá
em negrito na tela Exercícios - Nova Questão Dissertativa, bem como os nomes dos arquivos e endereços de
Internet, quando existirem. Basta clicar nessa opção para <abrir uma janela> com a íntegra do enunciado.
(TelEduc-Unicamp)

Abrir

 O verbo abrir é fundamental para os usuários de um
ambiente virtual de aprendizagem, uma vez que significa
‘iniciar’, ‘fazer funcionar’;

 Estas são ações que todos devem executar para fazer
funcionar o sistema e suas ferramentas, o que pode ser
comprovado pelas unidades fraseológicas selecionadas;

 Não há mudança sintático-semântica considerável.

 AVALIARAVALIAR

• Ocorrência no corpus: 20
• Ação comunicativa: colaborar
• Classificação sintático-semântica no DGV: ação-processo
• Classificação sintático-semântica no DUPB: ação
• Definição no DGV: acepção única: determinar a qualidade de
• Definição no DUPB: acepção 2: determinar a qualidade; julgar
• Unidades fraseológicas selecionadas nos tutoriais:

• avaliar (as) contribuições
• avaliar (os) fóruns
• avaliar (uma) tarefa
• avaliar mensagens no fórumavaliar mensagens no fórum

Contextos:

Usuários: Estando a opção anterior habilitada, você deve escolher quem pode <avaliar as contribuições>. Vêm
como padrão a opção Professores e tutores podem avaliar os itens, entretanto você pode mudar para a opção
Todos. Nesse caso, todos os usuários, professores, tutores e alunos podem <avaliar as contribuições> dos
demais colegas, com exceção da sua própria contribuição. (Moodle-REGESD)

Na instalação do Moodle/UFRGS os usuários que podem avaliar mensagens são: Professores e Tutores
auxiliares. Usando escala numérica para <avaliar os fóruns>. A nota do aluno no Fórum pode ser configurada
das seguintes formas: Média (padrão) Conta Máximo A nota mais alta é a nota final. Mínimo A menor nota é
escolhida como a nota final. (Moodle-UFRGS)

O professor, ao <avaliar uma tarefa>, pode retornar ao estudante além da sua nota, considerações
(comentários) por escrito acerca da tarefa realizada. (Moodle-REGESD)

Funções do Tutor Auxiliar: enviar mensagens para vários (ou todos) participantes ao mesmo tempo; visualizar
notas; visualizar relatórios; conversar no chat e no fórum; <avaliar mensagens no fórum>; visualizar respostas
de atividades e tarefas (dos alunos) e avaliar com comentários. (Moodle-UFRGS)
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Avaliar

 O verbo avaliar possui uma divergência em sua classificação
sintático-semântica: o DGV o classifica como de ação-processo
e o DUPB como de ação;

 Ao analisarmos as definições, vemos que as duas estão
condizentes aos significados expressos pelas unidades
fraseológicas selecionadas;

 A solução para a divergência na classificação encontra-se na
Teoria da Gramática de Valências (BORBA, 1996): os verbos deTeoria da Gramática de Valências (BORBA, 1996): os verbos de
ação-processo expressam uma mudança de estado levada a
efeito por um sujeito agente, causativo, atingindo um
complemento que um afetado ou estuado. Já os verbos de ação
expressam uma atividade ou um fazer por parte de um dado
sujeito, isto é, há um desencadeamento de uma ação, atividade
por parte do agente, sendo origem dela e seu controlador.

 Fundamentado nisso, o verbo em análise é, de fato, de ação,
conforme registra o DUPB.

 Há mudança sintático-semântica considerável.

 CLICARCLICAR

• Ocorrência no corpus: 352
• Ação comunicativa: receber informação / fornecer informação
• Classificação sintático-semântica no DGV: não há registro
• Classificação sintático-semântica no DUPB: ação
• Definição no DGV: não há registro
• Definição no DUPB: acepção 3: acionar o mouse
• Unidades fraseológicas selecionadas nos tutoriais:

• clicar no link
• clicar no botão
• clicar sobre o (seu) título

Contextos:

Você terá acesso ao conteúdo da disciplina em uma janela como exemplifica a figura abaixo. Observe a
indicação de regiões nas quais estarão dispostos os conteúdos, ferramentas e blocos auxiliares. Para
selecioná-los, basta <clicar no link> correspondente. O rastro de navegação estará disponível durante toda a
sessão. Para voltar à página principal da comunidade selecione o nome da disciplina no rastro de navegação.
(Moodle-UNISINOS)

Como criar uma pasta (diretório): Conforme mostra a Figura 2, clique no botão Criar um diretório; Será
apresentada uma tela, como podemos visualizar na Figura 3, na qual você deve digitar o nome da nova pasta e
<clicar no botão> Criar. (Moodle-REGESD)

Para acessar um chat, basta <clicar sobre o seu título>, que será mostrada a sua tela de apresentação, como
mostra a Figura 3, contendo essencialmente: a introdução ou temática proposta para a sessão de chat; o link
Ver sessões encerradas, no topo a direita; o link Clique aqui para entrar no chat agora, na área central.
(Moodle-REGESD)

Clicar

 Apesar de haver no corpus um grande número de
ocorrências com o verbo clicar, foram selecionadas apenas
três unidades fraseológicas, uma vez que as unidades
fraseológicas ocorriam com o mesmo
complemento/argumento;

 Assim como acontece com o verbo acessar, não há registro
de clicar no DGV;de clicar no DGV;

 Este verbo pode descrever ações conjuntas, que se destinam
a receber e fornecer informação.

 SALVARSALVAR

• Ocorrência no corpus: 41
• Ação comunicativa: fornecer informação
• Classificação sintático-semântica no DGV: ação-processo / processo / ação / estado
• Classificação sintático-semântica no DUPB: ação-processo
• Definição no DGV: não há uma acepção satisfatória, suficiente
• Definição no DUPB: acepção 5: em informática, gravar na memória do disco
• Unidades fraseológicas selecionadas nos tutoriais:

• salvar (a) nota
• salvar (as) alterações
• salvar em arquivo
• salvar (suas) respostas

Contextos

Para <salvar a Nota> e/ou Comentário é necessário clicar no botão Salvar e voltar. Em tarefas do tipo Envio
de vários arquivos, o professor também pode retornar um arquivo de resposta, como por exemplo, o
trabalho corrigido e comentado. (Moodle-REGESD)

Caso deseje realizar alguma alteração de nota (arredondamento ou desconto), seja em uma atividade ou na
Nota Final, há duas possibilidades: 1. alterar a(s) nota(s) diretamente no Quadro de Notas e <salvar as
alterações>, clicando no botão Atualizar. 2. clicar no ícone junto à nota da atividade do aluno, para ter
acesso às configurações da nota, Figura 7, através da qual pode-se (sic) alterar a nota, como também incluir
feedback personalizado ao aluno. Não se esqueça de <salvar as alterações>, clicando no botão Salvar e
voltar. (Moodle-REGESD)

Para exibir um conjunto de mensagens, selecione as mensagens desejadas e clique no botão Exibir
mensagens selecionadas. Há opções para <salvar em arquivo> e imprimir as mensagens exibidas. Para
visualizar a listagem de mensagens enviadas: (TelEduc-Unicamp)

Após responder cada questão do questionário, você pode clicar no botão Enviar (de cada questão), ou optar
por responder todo o questionário e no final da página clicar sobre o botão Enviar tudo e terminar. Nesta
última opção (Enviar tudo e terminar), você não poderá mais fazer alterações nas suas respostas. Você
também pode <salvar suas respostas> sem enviar ao professor, clicando no botão Salvar sem enviar.
(Moodle-REGESD)

Salvar

 O verbo salvar sofreu uma atualização em seu significado
com o surgimento das TICs: deixou de significar apenas
“Livrar de perigo, dano ou morte”; “preservar(-se);
resguardar(-se)”;

 Há ainda acepções especializadas como as da religião “Rel.
Livrar do pecado e conduzir à glória eterna” e das forças
militares “Mil Saudar (alguém algo) com salva de artilharia”;militares Mil. Saudar (alguém, algo) com salva de artilharia”;

 O DUPB, por ser um dicionário mais recente que o DGV, traz
a acepção que mais se aproxima com as unidades
fraseológicas selecionadas, que é gravar, bem como sua
classificação sintático-semântica para esse significado, que é
ação-processo;

 Houve mudança sintático-semântica considerável na valencia
verbal.

 VISUALIZARVISUALIZAR

• Ocorrência no corpus: 95
• Ação comunicativa: receber informação
• Classificação sintático-semântica no DGV: processo
• Classificação sintático-semântica no DUPB: ação-processo
• Definição no DGV: acepção única: perceber pela visão
• Definição no DUPB: acepção 2: perceber pela visão; ver
• Unidades fraseológicas selecionadas nos tutoriais:

• visualizar (a) mensagem
• visualizar (o) conteúdo do arquivo
• visualizar (os) logs
• visualizar (uma) pasta
• visualizar respostas

ContextosContextos

Bloco Mensagens - Este bloco lista as mensagens recebidas pelo usuário. O Moodle possui um sistema próprio de
troca de mensagens (como um e-mail). As mensagens recebidas ficam listadas neste bloco Mensagens e podem ser
acessadas diretamente. Para <visualizar a mensagem>, você deve clicar sobre o ícone da carta. (Moodle-REGESD)

Opção Ver - o usuário poderá <visualizar o conteúdo do arquivo> (via abertura de uma janela ou de um aplicativo) ou
salvá-lo em disco (especialmente, no caso dos arquivos que exigem abertura de um aplicativo ou quando se deseja
desconectar da Internet). (TelEduc-Unicamp)

Opções de visualização: você deve selecionar entre as opções: mostrar na página, download em formato TEXT,
download em formato ODS, download em formato Excel. Após ter selecionado as opções, clique em obter estes logs.
Você pode ainda <visualizar os logs> da última hora clicando neste link. (Moodle-UFRGS)

Como fazer para o estudante <visualizar uma pasta> - Clicar na opção <Visualizar uma pasta>; Será apresentada
uma tela, conforme Figura 4, na qual, você deve preencher os seguintes itens: Nome: Título (Descrição do material)
que será exibido aos estudantes; Sumário: Breve descrição. (Moodle-REGESD)

Funções do Professor e Tutor Coordenador: Enviar mensagens para vários (ou todos) participantes ao mesmo tempo;
Importar disciplinas; Gerenciar e visualizar grupos; Visualizar relatórios; Designar funções, inclusive cadastrar alunos;
Gerenciar eventos no calendário; Editar Recursos, Atividades e outros textos; <Visualizar respostas> de atividades e
tarefas (dos alunos) e avaliar; Conversar no Chat e no Fórum; Gerenciar arquivos; Gerenciar escalas de avaliação.
(Moodle-UFRGS)
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Visualizar

 Visualizar sofreu uma atualização em sua na classificação
sintático-semântica: no DGV, este verbo é classificado como
de processo, já o DUPB o classifica como de ação-processo;

 Considerando que as definições são quase idênticas,
certamente a atualização se deu em função do que é
expresso pelo verbo;

 De acordo com Gramática de Valências, o verbo ao indicar
processo expressa um evento ou uma sucessão de eventos
que afetam um sujeito paciente ou experimentador, indicando
um acontecer ou um experimentar, fato que não acontece
com as unidades fraseológicas selecionadas, cuja ação
realizada por um determinado sujeito afeta o complemento;

 Portanto, a classificação sintático-semântica mais adequada
para o verbo, considerando a Teoria de Valência e o contexto
especializado de uso é ação-processo.

Ação-

Panorama da classificação 
sintático-semântica dos verbos

 30 verbos: 21 são verbos de ação-processo e 9 são verbos
de ação

Ação
30%

ç
Processo

70%

Unidade fraseológica especializada de 
tutoriais: natureza do objeto

 unidades fraseológicas com função operacional, uma vez
que o ambiente é construído por meio de funções
informáticas e todo o seu funcionamento depende delas.

 unidades fraseológicas com função pedagógica pois o unidades fraseológicas com função pedagógica, pois o
funcionamento das funções informáticas servem para o
ensino/aprendizagem a distância.

Unidades fraseológicas em tutoriais: 
definição

 Unidades fraseológicas operacionais-pedagógicas

• refletem ações que articulam procedimentos de ordem
operacional através de recursos informatizados a ações de
docência, formação e desenvolvimento pedagógico dos
usuários que utilizam o ambiente virtual de aprendizagem

Unidades fraseológicas em tutoriais: 
proposta de categorização

 Unidades fraseológicas operacionais-pedagógicas:

• Fundamentais: indispensáveis para que os usuários do
ambiente possam desenvolver suas atividades de docência,
tutoria e aprendizagem por meio do ambiente informatizado.

- abrir (uma) janela; entrar com (o) login e (a) senha

• Complementares: dispensáveis, na medida em que o seu
conhecimento e uso não interferem de maneira direta nas
atividades de docência, tutoria e aprendizagem, como também
não comprometem o manuseio do ambiente informatizado.

- importar atividade; consultar (um) blog

Refinamento da análise: subcategorização

 Unidades fraseológicas operacionais-pedagógicas:

• usadas por todos (professores, tutores e alunos)

- abrir (uma) janela; acessar (uma) disciplina

• usadas apenas por professores e tutores

- avaliar (uma) tarefa; cadastrar (uma) (nova) turma

• usadas apenas por alunos

- enviar (a) tarefa
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Proposta de categorização: 
articulações mais finas

 Unidades fraseológicas operacionais-pedagógicas:

• usadas por todos (professores, tutores e alunos)

- fundamentais

- complementares

• usadas por professores e tutores

- fundamentais

- complementares

• usadas por alunos

- fundamentais

- complementares

UNIDADES FRASEOLÓGICAS
OPERACIONAIS-PEDAGÓGICAS FUNDAMENTAIS

Professores,
Tutores e Alunos

Professores,
Tutores

Alunos

abrir (uma) janela abrir (um) (novo) fórum digitar (a) resposta à tarefa

acessar (as) informações adicionar (os) participantes enviar (a) tarefa

acessar (os) fóruns adicionar (um) (novo) fórum salvar (suas) respostas

acessar (um) chat avaliar (uma) tarefa

acessar (uma) disciplina cadastrar (um) tutor

acessar documentos cadastrar (uma) (nova) turma

alterar (o) conteúdo cadastrar alunos

anexar (um) arquivo configurar inscrição

anexar foto criar (os) grupos

anexar imagem criar (um) blog

atualizar (seu) perfil criar (um) fórumatualizar (seu) perfil criar (um) fórum

cadastrar (suas) informações criar (uma) tarefa de envio de arquivo único

clicar no link disponibilizar (a) atividade

clicar no botão disponibilizar (o) exercício

clicar sobre o (seu) título entrar no modo de edição

configurar (suas) preferências habilitar funcionalidades

consultar (as) notas incluir alunos

criar (um) link incluir avaliações

digitar (o) comentário inserir rótulo

digitar (o) nome do arquivo retornar (um) arquivo de resposta

digitar usuário e senha salvar (a) nota

disponibilizar informações selecionar (o) grupo

entrar com o login e a senha selecionar (os) arquivos

entrar na discussão selecionar (o) curso

entrar na sala de bate-papo visualizar respostas

entrar na sessão do chat

entrar no chat

Professores,
Tutores e Alunos

Professores,
Tutores

Alunos

enviar (um) arquivo 

enviar (uma) mensagem

escrever (uma) mensagem

escrever (sua) opinião

escrever comentário

incluir anexo

incluir comentários

inserir (novos) tópicos

inserir comentários

interagir no wiki

interagir nos fóruns

participar de (um) fórum

participar de (um) tópico

participar de (uma) sessão de bate-papo

postar (sua) contribuição

postar (uma) resposta

postar comentários

postar mensagens

responder (a) mensagem

responder (a) postagem

responder (ao) fórum

salvar (as) alterações

salvar em arquivo

selecionar (um) fórum

visualizar (a) mensagem

visualizar (o) conteúdo do arquivo

visualizar (uma) pasta

UNIDADES FRASEOLÓGICAS
OPERACIONAIS-PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARES

Professores, 
Tutores e Alunos

Professores,
Tutores

Alunos

atualizar (uma) página alterar (a) data limite de entrega

avaliar (as) contribuições alterar (o) (tipo) (de) avaliação

consultar (as) sessões encerradas alterar (para) (outro) perfil de usuário

consultar (um) blog avaliar (os) fóruns( ) g ( )

criar (uma) página web avaliar mensagens no fórum

excluir (um) arquivo excluir (a) anotação

incluir (uma) anotação importar (os) arquivos

visualizar (a) foto importar atividade

importar dados

importar exercícios

importar itens

importar questões

visualizar (os) logs

Considerações finais

 a inclusão do computador, da internet e dos ambientes virtuais como
ferramentas utilizadas no ensino/aprendizagem a distância, ocasionou a
criação de uma nova terminologia para a EAD;

 atentamos para esta realidade quando percebemos que as unidades
fraseológicas especializadas utilizadas nos tutoriais têm uma face
informática;

 a definição das unidades fraseológicas em operacionais-pedagógicas
somente foi possível graças à classificação sintático-semântica dos verbos
sob a ótica do modelo proposto por Borba (1996), posto que os verbos que

õ id d f ló i ã d ã d ãcompõem as unidades fraseológicas são de ação ou de ação-processo, o
que também confirma a prescritividade do gênero tutorial;

 esta definição permite observar que a EAD, como domínio do
conhecimento, estrutura-se por meio de duas grandes dimensões, a
multidisciplinaridade e o hibridismo, as quais são plenamente refletidas em
suas unidades fraseológicas;

 foi possível ainda estabelecer graus de refinamento para unidades
fraseológicas operacionais-pedagógicas, tendo em vista o grau de
importância delas no ambiente virtual de aprendizagem, bem como
mediante sua utilização pelos usuários, o que originou um sistema
classificatório para estas unidades.
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