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RESUMO

Esse projeto tem como objetivo examinar em que medida são realizadas discussões éticas nos fóruns de discussão do curso de graduação em 
Pedagogia a distância em uma universidade no Rio de Janeiro e se as discussões ocorridas nos fóruns de discussão contribuem para a formação de 
valores éticos desses futuros professores que atuarão no magistério presencial. Será realizada uma pesquisa qualitativa em que empregaremos 
técnicas de entrevista semiestruturada e questionários online que serão enviados pela plataforma Survey Monkey.  As entrevistas serão realizadas 
com professores da graduação em Letras e os questionários serão aplicados virtualmente, via link, aos alunos da graduação em Letras. Ambas as 
ferramentas de coleta terão a finalidade de averiguar como são realizadas as práticas comunicacionais nos fóruns e se essas contêm valor ético 
para os alunos a ponto de mudarem o comportamento ou os fazerem refletir sobre questões próprias do cotidiano e da vida laboral. Outro 
objetivo é verificar junto aos professores seus conceitos sobre autoria, colaboração e presença com o intuito de verificarmos se esses conceitos 
têm importância no planejamento das atividades dos fóruns e se atuam, de alguma forma, como elementos didáticos nas discussões realizadas 
nos fóruns. Já em relação aos alunos, os questionários também intencionarão identificar se as discussões nos fóruns são relevantes para os 
estudantes e/ou promovem alguma mudança em suas vidas social e laboral. Utilizaremos o método da análise de conteúdo e a técnica da análise 
temática para o tratamento dos dados coletadas. Todo o material empírico produzido será analisado de acordo com o referencial teórico adotado 
para esse trabalho. Para examinarmos esses temas utilizamos como embasamento teórico alguns estudiosos importantes de cada área. Para a 
análise sobre ética, fizemos uso dos referenciais teóricos de Aristóteles expressos em Ética a Nicômaco (EN), MacIntyre (2001) e Sucupira Lins 
(1997; 2010).  A discussão sobre educação online e suas implicações buscou sustentação em Palloff e Pratt (2007, 2012), Moran (2012: 2015) e na 
teoria da tridimensionalidade de Verduim e Clark (1991).  A análise da categoria colaboração encontrou suporte teórico em Piaget (1998) e 
Kohlberg (1979) e nas definições de Johnson, Johnson e Smith (1991), Stahl e Dillenbourg (2006) e Moran, Masetto e Behrens (2012).  Nesta 
categoria discorremos sobre a aprendizagem colaborativa e elegemos o modelo pedagógico da Aprendizagem Baseada em Inquéritos (Inquirity 
Based Learning) para evidenciar a prática colaborativa e utilizamos como referencial teórico para esse tema Spronken-Smith (2008), Brunner 
(2008) e Justice (2002). Para discorrermos sobre autoria, fundamentamos nossa discussão no conceito teórico de Bakhtin (1997) com a finalidade 
de entendermos os elementos fundamentais do discurso:  conteúdo temático, estilo e construção composicional. O tema presença foi analisado 
por meio da visão heideggeriana de ser e tempo e de outros autores mais contemporâneos como  Garrisson, Anderson e Archer (2007).
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