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RESUMO 

 

Esta pesquisa visou conhecer a percepção dos professores do Programa de Pós-Graduação em 

Letras da Universidade Estadual do Piauí (PPGL-UESPI) acerca da defesa de mestrado 

mediada por videoconferência, observando os affordances que emergem da interação com 

essa tecnologia durante a execução de tal atividade acadêmica no contexto da pandemia. Para 

tanto, foi necessário descrever as percepções dos docentes quanto ao novo formato de defesa, 

categorizar os affordances encontrados nessa prática avaliativa quando intermediada por essa 

ferramenta e identificar a conexão entre os affordances percebidos nas defesas de mestrado 

online. Para alcançar tais objetivos, investigamos a percepção dos professores do PPGL da 

UESPI acerca dos affordances nessa prática avaliativa quando mediada por esse artefato 

técnico, de modo a identificar as diferentes possibilidades de ação, dentre elas, as 

potencialidades linguísticas que esse novo formato de defesa proporciona. Buscamos 

embasamento na teoria dos affordances, apoiando-nos também no conceito da Comunicação 

Mediada por Computador (CMC) e na perspectiva do Letramento Acadêmico, dialogando 

com autores como: Gibson (1986), Gaver (1991), Van Lier (2004), Fischer (2007), Bezerra 

(2010), Santos Costa (2013), Curinga (2014), Evans et al. (2016),  Minas (2017), Costa 

(2017), Smith (2018), Paiva (2018), Alqbailat (2019), Ng (2020), Carvalho (2020), entre 

outros. A metodologia adotada foi de natureza aplicada, com uma abordagem quali-

quantitativa, optando por um estudo de caso de cunho descritivo como procedimento de 

coleta. Para o recolhimento dos dados, elegemos como participantes da pesquisa uma amostra 

de 7 (sete) docentes do PPGL-UESPI, tanto da área de linguística quanto de literatura. 

Aplicamos um questionário organizado com vista a categorizar os affordances advindos do 

uso da videoconferência em defesas de mestrado durante a pandemia. E, para o processo de 

análise de dados, escolhemos o modelo interativo de Miles et al. (2014). Os resultados deste 

estudo indicaram que em uma defesa de mestrado os affordances tecnológicos, sociais, 

linguísticos e cognitivos estão inter-relacionados e garantem a conservação das características 

e estrutura desse gênero na modalidade presencial, embora algumas ações comunicativas 

tenham se mostrado mais particulares a modalidade online. As potencialidades da 

videoconferência aliadas ao conhecimento dessa atividade acadêmica e os usos linguísticos 

para interagir/socializar estão possibilitando a adaptação dessa atividade acadêmica ao 

formato online. A relevância deste estudo está na nova perspectiva acerca das ações 

potenciais que a interação por meio dessa ferramenta digital pode oportunizar a defesa da 

dissertação de mestrado, acrescentando de forma acentuada ao acervo da literatura acadêmica, 

trazendo contribuições cognitivas, sociais, linguísticas e tecnológicas para o empoderamento 

do sujeito na sua relação com os recursos que o ambiente disponibiliza. 

 

Palavras-chave: Affordance. Comunicação Mediada por Computador. Videoconferência. 

Defesa de mestrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAT 

 

This research aimed to know the perception of the professors of the Postgraduate Program in 

Letters of the Universidade Estadual do Piauí (PPGL-UESPI) about the defense of master's 

degree mediated by videoconference, observing the affordances that emerge from the 

interaction with this technology during the execution of such academic activity in the context 

of the pandemic. Therefore, it was necessary to describe the professors' perceptions regarding 

the new defense format, categorize the affordances found in this evaluative practice when 

mediated by this tool and identify the connection between the affordances perceived in the 

online master's defenses. To achieve these objectives, we investigated the perception of the 

teachers of the PPGL of UESPI about the affordances in this evaluative practice when 

mediated by this technical artifact, in order to identify the different possibilities of action, 

among them, the linguistic potentialities that this new defense format provides. We seek a 

foundation in the theory of affordances, also relying on the concept of Computer Mediated 

Communication (CMC) and on the perspective of Academic Literacy, dialoguing with authors 

such as: Gibson (1986), Gaver (1991), Van Lier (2004), Fischer (2007), Bezerra (2010), 

Santos Costa (2013), Curinga (2014), Evans et al. (2016), Minas (2017), Costa (2017), Smith 

(2018), Paiva (2018), Alqbailat (2019), Ng (2020), Carvalho (2020), among others. The 

methodology adopted was of an applied nature, with a qualitative-quantitative approach, 

opting for a descriptive case study as the data collection procedure. For the collection of data, 

we chose as research participants a sample of 7 (seven) professors from the PPGL-UESPI, 

both in the areas of linguistics and literature. We administred a questionnaire organized in 

order to categorize the affordances arising from the use of videoconferencing in master's 

defenses during the pandemic. And, for the data analysis process, we chose the interactive 

model by Miles et al. (2014). The results of this study indicated that in a master's defense, 

technological, social, linguistic and cognitive affordances are interrelated and guarantee the 

conservation of the characteristics and structure of this genre in the face-to-face modality, 

although some communicative actions have shown to be more particular to the online 

modality. The potential of videoconferencing combined with the knowledge of this academic 

activity and the linguistic uses to interact/socialize are enabling the adaptation of this 

academic activity to the online format. The relevance of this study lies in the new perspective 

on the potential actions that interaction through this digital tool can provide for the defense of 

the master's thesis, adding sharply to the collection of academic literature, bringing cognitive, 

social, linguistic and technological contributions to the empowerment of the subject in its 

relationship with the resources that the environment makes available. 

 

Keywords: Affordance. Computer Mediated Communication. Video conference. Master's 

Defense. 
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INTRODUÇÃO 

 

A defesa de mestrado é um gênero acadêmico cuja finalidade é promover uma 

discussão e avaliação teórica acerca da dissertação (texto escrito) junto a uma banca 

examinadora composta por três doutores(as) para que o(a) discente possa obter o título de 

mestre. Por muito tempo, essa etapa do mestrado acontecia apenas na forma presencial. Com 

as inovações tecnológicas, ela passou a ser desenvolvida em algumas instituições no formato 

semipresencial. Mas, por conta das medidas de segurança relacionadas à pandemia de Covid-

19, essa prática avaliativa passou a ser realizada totalmente online durante o período de 

isolamento social. Essa alteração ocorreu para assegurar o distanciamento físico entre alunos, 

professores e os demais envolvidos nessa atividade acadêmica, de modo a impedir a 

propagação do novo coronavírus e, ao mesmo tempo, permitir que o acadêmico apresente o 

seu trabalho científico e conclua a sua pós-graduação.  

O Mestrado Acadêmico em Letras da UESPI passou por essa mudança quando aderiu 

à proposta estabelecida pela PORTARIA CONDIR Nº 003/2020, de 29 de abril de 20201 que 

autorizou, no art. 3º, a retomada das ações dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu na 

forma remota (FUESPI, 2020), possibilitando o andamento do calendário da instituição, bem 

como a participação regular do mestrando nas atividades do Programa de Pós-Graduação em 

Letras (PPGL).  Para assentir a esse modo mediato, o programa procurou os meios digitais 

que fossem favoráveis a dar continuidade às incumbências do curso, sem prejudicar a 

formação dos alunos e a qualidade do trabalho docente.   

Essa proposta teve por finalidade preservar a integridade física e mental dos docentes 

e discentes, e, ao mesmo tempo, evitar que estes ficassem prejudicados, já que não se tinha 

certeza de quando o isolamento social teria fim. Buscou-se, então, uma tecnologia que melhor 

proporcionasse a concretização da defesa de mestrado2, uma vez que se trata de um gênero 

acadêmico com estrutura padronizada e caráter científico, sendo constituído pela oralidade 

baseada na dissertação (texto escrito).  

A videoconferência3 tem assegurado o distanciamento físico e, simultaneamente, 

contribuído para a continuidade das ações interativas e das pesquisas no meio acadêmico. 

Esse artefato técnico tem impactado a realidade atual em todos os setores e vem 

                                                           
1 Link referente a Portaria nº 003/2020: https://www.pi.gov.br/noticias/uespi-adota-trabalho-remoto-e-suspende-

do-calendario-academico-ate-o-dia-30-de-abril/ 
2 Empregamos ao longo desta dissertação os termos “gênero acadêmico”, “atividade acadêmica”, “prática 

avaliativa”, “atividade avaliativa” como sinônimos de “defesa de mestrado” para evitar as repetições demasiadas. 
3 No decorrer desta dissertação, utilizamos como sinônimo de videoconferência os seguintes termos: artefato 

técnico, tecnologia, ferramenta, software. 
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proporcionando intervenções diversas. À medida que o isolamento social se estende, essa 

ferramenta se inova, sempre viabilizando a potencialização das ações humanas. 

No caso das defesas de mestrado da UESPI, optou-se pelo uso da videoconferência por 

ser uma ferramenta capaz de promover a comunicação online e síncrona entre o mestrando, os 

professores da comissão examinadora e convidados em geral, que se fazem presentes embora 

em diferentes espaços geográficos. Essa tecnologia possibilita a interação comunicacional 

entre eles de maneira semelhante à presencial ao permitir que todos vejam e ouçam uns aos 

outros durante a execução dessa atividade acadêmica. Assim, o mestrando apresenta de forma 

resumida a sua dissertação, respondendo às perguntas que a banca possa lançar. Já os 

professores avaliadores fazem suas arguições com base no trabalho escrito e na exposição oral 

da pesquisa, observando a relevância e coerência, de modo a verificar se o pós-graduando 

compreende de fato o enfoque do seu estudo. 

A pesquisa que ora apresentamos teve como foco investigar as potencialidades 

oferecidas por este artefato técnico mediante as interações humanas em defesas de mestrado. 

Para isso, utilizamos a teoria dos affordances criada por Gibson (1986) que estuda as 

possibilidades de ação a partir da relação sujeito e ambiente. Mas também nos apoiamos no 

conceito de Comunicação Mediada por Computador e Letramento acadêmico, uma vez que 

foi necessário definir e conhecer a função e os recursos da videoconferência, bem como 

compreender a organização e finalidade do gênero focado neste estudo. Essas abordagens 

forneceram uma estrutura valiosa dentro do contexto das defesas virtuais4, pois nos 

permitiram explorar as ações potenciais (affordances) que a interação do sujeito com essa 

ferramenta comunicacional e tecnológica pode oferecer na referida atividade avaliativa do 

curso.  

Posto isso, lanço, como motivação para este trabalho, primeiramente, o meu interesse 

pessoal que surgiu durante conversas com a orientadora sobre como o processo 

comunicacional acontecia nas defesas de dissertação mediadas por videoconferência. Embora 

essa tecnologia já fosse utilizada por instituições brasileiras na execução de alguns eventos 

acadêmicos, foi nesse período pandêmico que ela passou a fazer parte da rotina dos 

mestrandos e docentes de um modo geral.  

Minha segunda motivação está relacionada à pesquisa de Santos Costa (2013), que 

desenvolveu um estudo sobre os affordances na relação aluno-celular, visando investigar as 

potencialidades que surgem desse processo interativo nas atividades pedagógicas 

                                                           
4 Ao longo desta dissertação, utilizamos “defesa virtual” e “defesa online” para fazer referência às defesas de 

mestrado mediadas por videoconferência como forma de evitar a repetição demasiada do mesmo termo. 



16 
 

supervisionadas pelo professor de língua inglesa. O foco foi o uso do celular enquanto 

ferramenta de ensino, sendo os alunos considerados sujeitos ativos que participavam na 

identificação e negociação das potencializações educacionais desse dispositivo móvel. Para a 

pesquisadora, essa interação pode gerar novas finalidades educacionais para a tecnologia 

utilizada e ao mesmo tempo inovar as práticas sociais com as quais está relacionada. Isso 

levou a uma reflexão sobre as mudanças que ocorreram ao empregar a videoconferência na 

mediação das apresentações orais para bancas avaliadoras de trabalho de conclusão de 

mestrado.  

Santos Costa (2013, p. 11) partiu principalmente de Gibson (1986) e Gaver (1991) 

para conceituar affordance como “um processo interativo entre o indivíduo e seu ambiente, 

sendo o ambiente um conjunto de recursos para ações disponíveis ao agente que precisa 

perceber as potencialidades e iniciar a ação”. Busquei embasamento a partir desse conceito e 

proposta, complementados por Evans et al. (2016) e Curinga (2014). No entanto, optei por 

investigar neste estudo as percepções dos professores do PPGL-UESPI sobre os principais 

affordances na defesa de mestrado mediada por videoconferência. 

Creio ser um estudo novo que investiga e contextualiza o momento da pandemia de 

Covid-19, pontuando novas possibilidades que emergiram para que o mestrando defendesse 

sua dissertação pelo uso dessa ferramenta. Embora haja pesquisas voltadas tanto para os 

affordances como para a videoconferência, não se tem registro até o momento de uma 

pesquisa que foque especificamente nas possibilidades de ação dessa tecnologia em defesas 

de mestrado. Portanto, acreditamos que este estudo poderá incitar novas reflexões em futuros 

trabalhos acadêmicos do PPGL-UESPI e até em outros programas de pós-graduação, 

acrescentando de forma acentuada ao acervo da literatura acadêmica.  

Selecionei, como objeto de estudo, a percepção de affordances na defesa de mestrado 

por videoconferência no contexto da pandemia de covid-19. Para ajudar a compreendê-lo, foi 

necessário buscar uma fonte de dados confiáveis, que fornecesse informações relevantes 

quanto às mudanças e contribuições que a integralização dessa ferramenta tem oportunizado 

para a supracitada prática avaliativa no cenário pandêmico. Considerando que os docentes do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da UESPI vivenciaram a fase de transição das defesas 

presenciais para as online e sendo eles os principais encarregados por organizar e avaliar os 

trabalhos defendidos, não haveria melhor fonte de informações para o nosso estudo. Assim, 

adotamos esse grupo como participantes da pesquisa. 

Para promover o processo investigativo deste trabalho acadêmico-científico, tomei 

como parâmetro geral a seguinte questão de pesquisa: Quais são as percepções de affordance 
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dos professores de letras da UESPI no uso da videoconferência para mediar as defesas de 

mestrado do PPGL-UESPI 100% remota durante o isolamento social? Vinculada a essa 

questão, estabeleci três perguntas específicas para auxiliar no direcionamento deste estudo: a) 

Como os professores do PPGL-UESPI percebem esse novo processo de defesa de mestrado 

mediado pela videoconferência no contexto de ensino acadêmico durante a pandemia de 

Covid-19? b) Quais são os principais affordances percebidos pelos docentes do programa na 

interação com a videoconferência numa defesa de mestrado durante o período pandêmico? c) 

De que maneira os affordances encontrados na pesquisa se interligam numa defesa de 

mestrado online?  

Com o propósito de responder às perguntas norteadoras deste trabalho, elegi como 

principal objetivo conhecer a percepção dos professores do PPGL-UESPI acerca da defesa de 

mestrado mediada por videoconferência, observando os affordances que emergem da 

interação com essa tecnologia durante a execução dessa atividade acadêmica no contexto da 

pandemia. Atrelados à finalidade geral deste estudo, escolhi três objetivos específicos: 1) 

descrever as percepções dos professores do programa sobre o novo formato de defesa; 2) 

categorizar os affordances encontrados em uma defesa de mestrado mediada por 

videoconferência, a partir das percepções dos docentes do programa; 3) Identificar a conexão 

entre os affordances percebidos na defesa de mestrado mediada por videoconferência no 

contexto pandêmico.   

Inicio as discussões teórico-metodológicas desta dissertação, apresentando no primeiro 

capítulo a contribuição do letramento acadêmico para compreensão da estrutura e 

funcionalidade da defesa de mestrado, observando que a concretização e validação dessa 

prática avaliativa dependem tanto da produção oral como da escrita sobre a pesquisa. 

Também abordamos a contextualização da pandemia de Covid-19, refletindo sobre o seu 

impacto na educação, fazendo uma breve reflexão sobre a evolução da videoconferência até 

os dias atuais com a finalidade de esclarecer a razão do PPGL-UESPI ter escolhido essa 

tecnologia para mediar as defesas de mestrado durante o isolamento social.  

No segundo capítulo, discorremos sobre a literatura dos affordances, discutindo a 

importância da relação sujeito e ambiente, visto que dela emergem diferentes affordances. 

Embora existam vários tipos de affordances, elencamos apenas quatro (tecnológico, social, 

linguístico e cognitivo) que consideramos fundamentais para nossa pesquisa e serviram de 

base para a análise e discussão de dados deste estudo. Ainda nesse capítulo, trabalhamos com 

a perspectiva da Comunicação Mediada por Computador (CMC), de modo especial a 

videoconferência, para contextualizarmos o novo formato de defesa. Assim, a soma da teoria 
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dos affordances mais a CMC oportunizam uma reflexão sobre as diversas possibilidades de 

ação que podem ser percebidas, ou não, pelos participantes de uma defesa de mestrado ao 

interagirem com essa tecnologia. 

No terceiro capítulo, apresentamos a natureza metodológica da pesquisa, 

classificando-a quanto à abordagem como quali-quantitativa e adotando o estudo de caso de 

cunho descritivo como procedimento de coleta. Também descrevemos a população, método 

de amostragem e tamanho da amostra para justificar a escolha dos participantes deste estudo. 

Para coleta, optamos pelo “questionário” estruturado com perguntas abertas, dicotômicas e de 

múltipla escolha. Este foi dividido em cinco partes, sendo a primeira voltada para o perfil dos 

informantes e as outras quatros para organizar as categorias de análise: affordance 

tecnológico, affordance social, affordance linguístico e affordance cognitivo. Como 

procedimento de análise utilizamos o modelo de Milles et al. (2014) em que se procura 

sistematizar os dados, organizando-os em tabelas para melhor interpretá-los e assim 

estabelecer as conclusões acerca das informações recolhidas junto aos participante do trabalho 

em questão.  

O último capítulo é dedicado à analise dos dados coletados e à discussão dos 

resultados. Categorizamos os affordances em quatro grupos, conforme os dados obtidos nos 

questionários devolvidos, o que nos permitiu identificar e descrever os affordances percebidos 

pelos professores do PPGL-UESPI nas defesas virtuais, bem como compreender a inter-

relação que há entre eles. Nesse processo, percebemos que boa parte dos aspectos das defesas 

presenciais são conservados nas online, porém existem alguns que só ocorrem quando 

mediada por videoconferência, inclusive aspectos linguísticos.  

A investigação deste estudo se mostrou relevante, uma vez que nos possibilitou uma 

nova perspectiva acerca das ações potenciais que a interação com esse artefato técnico pode 

oportunizar à defesa de mestrado. Além disso, consideramos que a maior contribuição desta 

pesquisa está na reflexão de que o uso da videoconferência vem oportunizando não apenas a 

continuidade das atividades acadêmicas, como é o caso da defesa de mestrado, mas também a 

geração de novos conhecimentos, advindos da diversidade de ações potenciais demandadas 

pelo uso dessa tecnologia, empoderando ainda mais os sujeitos que a utilizam. 
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1 DEFESA DE MESTRADO: DO PRESENCIAL AO VIRTUAL  

  

  Neste capítulo, abordamos a estrutura e funcionalidade da defesa de mestrado na pós-

graduação em letras, contextualizando-a ao período da pandemia de covid-19, quando passou 

a ser realizada no formato 100% online. Discorremos inicialmente sobre o mestrado, 

procurando definir a sua estrutura. Em seguida, apresentamos a defesa de mestrado, refletindo 

suas características e as três fases necessárias para sua realização, pontuando o papel que o 

letramento acadêmico desempenha nessa esfera. Finalizamos, discorrendo, de forma breve, 

sobre o uso da videoconferência para mediar defesas de mestrado nesse contexto pandêmico.   

 

1.1 Defesa de mestrado e letramento acadêmico  

 

O mestrado é um curso de pós-graduação stricto sensu com duração média de dois 

anos, sendo destinado a pessoas que tenham no mínimo diploma de graduação e que 

atendam aos critérios de seleção pré-estabelecidos pelas instituições que o oferecem. Ele 

requer do(a) estudante a disponibilidade para cursar as disciplinas que estejam direcionadas 

à área escolhida pelo candidato no ato da inscrição, bem como desenvolver uma pesquisa 

científica, sob orientação de um(a) professor(a) doutor(a), desde a projeção do estudo até 

sua defesa de mestrado. 

No esquema disponibilizado na figura 1 abaixo, podemos observar que o processo 

de estruturação do mestrado em Letras ocorre desde a seleção para ingressar nessa pós-

graduação até a defesa oral que é a última etapa para obter o diploma de mestre. 

 

Figura 1 – Estrutura básica do mestrado em letras 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 
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Antes de chegar à defesa de mestrado, o(a) estudante tem um longo caminho a 

percorrer, o que lhe proporcionará experiências que contribuirão no aprimoramento dos seus 

conhecimentos acadêmico-científicos, sendo muito útil na produção da dissertação. No 

decorrer do curso, o(a) mestrando(a) fará as leituras de livros, ensaios, resenhas, artigos 

diversos, bem como poderá produzir/apresentar/publicar trabalhos escritos/orais em eventos 

científicos e/ou em periódicos. Isso requer um acesso adequado às práticas de letramento 

acadêmico, uma vez que elas possibilitam ao aluno conhecer e compreender os gêneros 

textuais que englobam essa esfera.  

De acordo com Marcuschi (2008, p.155), “[...] gêneros são formas textuais escritas ou 

orais bastante estáveis, histórica e socialmente situadas”. Na pós-graduação, é comum a 

utilização dessas duas modalidades de uso da língua para a produção de textos. Elas 

proporcionam aos discentes conhecimentos particulares sobre os aspectos formais, sociais e 

culturais que envolvem a estrutura e finalidade comunicativa dos diferentes gêneros 

acadêmicos. Desse modo, vemos como é importante oferecer aos estudantes condições de 

aprimorar o seu letramento acadêmico, uma vez que este é fundamental para a elaboração do 

projeto de pesquisa, dissertação e defesa de mestrado.  

Esses três últimos gêneros estão interligados, visto que um leva à existência do 

outro.  No caso do PPGL-UESPI, o art. 38 do seu Regimento Interno informa que uma 

dissertação será desenvolvida a partir da elaboração de um projeto de pesquisa, cuja temática 

escolhida seja referente à área de concentração do curso e dentro de uma das suas linhas de 

pesquisa (PIAUÍ, 2020).   

Portanto, o projeto é visto como o planejamento do estudo, sendo responsável por 

iniciar a investigação acadêmica, definindo tema, problema, hipóteses, objetivos, 

justificativa, levantamento bibliográfico e metodologia. Esse gênero acadêmico prepara o 

caminho para a construção da dissertação que, por sua vez, faz o mesmo com a defesa de 

mestrado, já que esta se constitui pela exposição oral do discente e das arguições dos 

avaliadores sobre a produção dissertativa escrita.  

Marconi e Lakatos (2021, p. 264) afirmam que a dissertação de mestrado é um “[...] 

estudo teórico, de natureza reflexiva, requer sistematização, ordenação e interpretação dos 

dados”. As referidas autoras também informam que, devido ao grau de formalidade exigido 

por esse tipo de pesquisa, é necessário empregar uma metodologia que seja específica de 

um trabalho científico. Xavier (2014), por sua vez, acrescenta que se trata de um estudo 

com maior abrangência e profundidade que a monografia, podendo ser desenvolvido a 

partir de um tema inédito ou que já tenha sido discutido, desde que este apresente 
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inovações na forma de análise e reflexão do pesquisador, trazendo uma nova perspectiva à 

temática abordada.  

A dissertação se constitui como a parte escrita em que um(a) mestrando(a) deve 

demonstrar o conhecimento, já existente na literatura, a respeito do assunto explorado, 

assim como a sua habilidade em investigar, analisar e interpretar informações obtidas a 

respeito do problema que tenha motivado a pesquisa, o que também deve ocorrer na defesa 

de mestrado, organizando sua exposição de forma objetiva, coerente e resumida.  

É válido ressaltar que uma defesa de mestrado somente acontecerá após o orientador 

avaliar se o trabalho escrito está apto ou não para ser defendido. Entretanto, mesmo que este 

seja considerado defensável, não quer dizer que esteja perfeito, apenas que não foram 

encontrados problemas significativos que impeçam a sua apresentação oral (UNIVERSITY 

THOMPSON RIVERS, 2015). O(a) pesquisador(a) em formação, dotado de um letramento 

acadêmico, deve se preparar bem para defender a sua dissertação, averiguando com 

antecedência todas as possíveis falhas que ela possa apresentar.  

Abordamos na subseção a seguir a estrutura e as características da defesa de 

mestrado, descrevendo as três fases relacionadas a sua efetivação e o papel que o 

letramento acadêmico desempenha para a constituição desse gênero específico da pós-

graduação.  

 

1.1.1 O letramento acadêmico na estruturação da defesa de mestrado  

   

 Compreender a estrutura e finalidade de uma defesa de mestrado requer, 

primeiramente, que alunos e professores apreendam as demandas sociais e textuais da 

academia, pois são elas que determinam “as formas de ser, falar, ouvir, escrever, ler, agir, 

interagir, acreditar, valorizar, sentir, usar recursos, ferramentas, tecnologias capazes de ativar 

identidades relevantes” (GEE, 1999, 2001, apud FISCHER, 2007, p.45) no âmbito do curso 

de pós-graduação em que essa atividade avaliativa se constitui.  

 Nesse processo, o letramento acadêmico se faz uma condição, visto que este auxilia na 

ampliação das competências e habilidades quanto ao uso da linguagem exigida no universo da 

academia. Mello (2017) afirma que esse tipo de letramento pode ser compreendido como as 

capacidades linguísticas que se constituem tanto pela oralidade quanto pela escrita, a partir 

das práticas sociais, uma vez que elas possibilitam o entendimento acerca dos modos de atuar 

e colaborar nas diversas situações comunicativas que integram o cenário acadêmico.   
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Assim, espera-se que o discente adquira esse conhecimento ao longo da sua vida 

acadêmica a partir da leitura, interpretação e produção de diferentes textos pertencentes a essa 

esfera, bem como da participação em diversos eventos acadêmicos. Por isso, mesmo nunca 

tendo defendido uma dissertação de mestrado antes, o aluno poderá recorrer a outras 

experiências em que precisou fazer uso da exposição oral para apresentar diferentes trabalhos 

direcionados a públicos específicos.  

De acordo com Dolz et al. (2011, p.185), uma  exposição oral se configura como “[...] 

um discurso que se realiza numa situação comunicativa específica[...]”, o que requer do 

expositor um nível de letramento acadêmico que viabilize o planejamento da sua fala, 

conforme a temática abordada e o seu destinatário. No caso da defesa de mestrado, o discente 

planeja a sua apresentação oral com base na dissertação, assim como a comissão examinadora 

elabora a sua arguição, considerando todo o processo comunicacional que envolve a 

realização dessa prática avaliativa, ou seja, as regras que estabelecem a sua condução e 

interação entre os participantes.  

Isso reforça como a realização da defesa de mestrado está atrelada à parte escrita do 

trabalho científico (dissertação), que passa por três fases: antes - prepara o caminho para essa 

atividade acadêmica. Acontece desde a entrega do texto escrito à banca até a confirmação da 

data em que será defendido; durante - apresentação oral sobre o trabalho desenvolvido; 

depois – entrega final do texto escrito à coordenação com os possíveis ajustes sugeridos pela 

comissão avaliadora (ROSSIGNOL, 2021).  

Essas três fases estão relacionadas, já que a defesa em si, geralmente, acontece apenas 

depois da dissertação escrita ser aprovada pelo(a) orientador(a).  Essa prática avaliativa 

somente terá validade se o(a) discente enviar a redação final do texto à coordenação com 

todas as correções sugeridas pela comissão examinadora.  

No PPGL-UESPI, essa primeira fase é definida como a que antecede a defesa de 

mestrado, sendo iniciada quando o professor-orientador decide se o texto escrito está apto ou 

não para ser enviado à banca. A escolha do dia, horário e local deve ser decidida com base 

no calendário acadêmico e de acordo com a disponibilidade dos examinadores, orientador e 

orientando. Além disso, deve ser acertado com a coordenação do curso para que seja 

agendada e divulgada no site do programa e na própria instituição.  

Esse momento inicial depende de alguns critérios que precisam ser atendidos, pois 

como os art. 39 e 40 da seção VIII do Regimento Interno do PPGL-UESPI5 estabelecem, o 

                                                           
5 Link referente ao Regimento Interno do PPGL-UESPI: https://www.uespi.br/mestradoemletras/?page_id=57  

https://www.uespi.br/mestradoemletras/?page_id=57
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aluno somente poderá apresentar a dissertação depois de adquirir os créditos necessários e a 

aprovação na qualificação. O Regimento ainda determina que cabe ao professor-orientador 

solicitar a defesa pública no prazo mínimo de 30 (trinta) dias. Também é sua a 

responsabilidade de encaminhar à coordenação sugestão de docentes que possam compor a 

banca a ser analisada pelo colegiado do programa no prazo de 30 dias antes da entrega do 

texto escrito (dissertação) à coordenadoria do programa (PIAUÍ, 2020). Somente após isso é 

que as demais fases se sucedem.  

Quanto à composição da comissão que avaliará o estudo tanto escrito quanto oral, o 

art. 41 do Regimento Interno do PPGL-UESPI informa que ela deverá ser composta por 3 

(três) titulares e 1 (um) suplente, todos devem ter, no mínimo, doutorado. Caso haja um 

coorientador, essa comissão será composta por quatro integrantes. Ainda sobre a escolha dos 

membros da banca examinadora, um requisito obrigatório é que um dos membros eleitos seja 

externo ao programa, sendo preferível que este pertença a outra instituição (PIAUÍ, 2020).  

Para melhor entender o processo que envolve uma defesa de mestrado, apresentamos 

na figura 2 um panorama geral a respeito das três fases necessárias para a realização e 

validação dessa atividade acadêmica. 

 

Figura 2 – Fases relacionadas à defesa de mestrado 

Fonte: Elaborada a partir de Bezerra (2010), PPGL-UESPI (2020) e Rossignol (2021). 

 

A primeira fase é realmente de preparação para a realização da defesa de mestrado, já 

que é nesse momento que se determina a comissão avaliadora, a qualidade da pesquisa e se o 

acadêmico está apto a defender a sua dissertação. Percebemos aqui a importância da atuação 
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do professor, pois seguindo todas essas orientações, possivelmente, se poderá evitar algumas 

situações desagradáveis, dentre elas, a reprovação do aluno após defender o seu estudo.   

Embora a defesa em si seja importante, temos consciência de que, frequentemente, a 

decisão dos avaliadores pela aprovação ou não do discente tem como peso maior o texto 

escrito da dissertação, visto que este fornece uma visão mais detalhada da pesquisa 

desenvolvida. O fato é que ter conhecimento de tudo isso requer um nível de letramento 

acadêmico suficiente para obter êxito tanto na dissertação escrita quanto na defesa de 

mestrado. 

As práticas sociais de letramento que são específicas do Ensino Superior possibilitam 

ao discente conhecer e compreender a estrutura, finalidade, normas da ABNT, 

particularidades linguísticas e sintáticas dos diferentes gêneros acadêmicos pertencentes a 

esse contexto (KILLNER; JUNG, 2019).  Todo esse processo contribuirá para a construção da 

dissertação, uma vez que o mestrando recorrerá ao conhecimento adquirido através do contato 

com diversos textos acadêmicos para garantir a cientificidade do seu trabalho na pós-

graduação.  

A segunda fase é a mais complexa, pois é o momento de defender o estudo 

desenvolvido. Bezerra (2010) explica que essa atividade acadêmica é construída a partir de 

um contexto específico em que a linguagem, a postura e a interação entre os participantes são 

definidas com base em regras pré-estabelecidas. Isso é perceptível na maneira como a ação 

comunicacional é conduzida ao abordar todos os aspectos da produção acadêmico-científica, 

visando torná-la mais compreensível àqueles que assistem.  

Essa autora ainda afirma que a defesa de mestrado é bem mais implexa do que se 

possa imaginar, uma vez que a sua estrutura envolve a participação não só do aluno, como 

também do orientador e dos professores que compõem a banca examinadora. Essa prática 

avaliativa se organiza a partir de quatro etapas, obedecendo a seguinte ordem: 

 

[...] cumprimentos, apresentações e instruções para os procedimentos, na abertura; 

exposição oral do texto-resumo pelo mestrando ou doutorando, agradecimento e 

questionamento da banca, respostas do pós-graduando, palavras do orientador 

(comentários sobre o trabalho realizado e sobre o orientando) e solicitação ao 

público presente (inclusive o pós-graduando) para retirar-se da sala, na defesa 

propriamente dita; discussão entre membros da banca sobre o desempenho do pós-

graduando, elaboração do parecer conclusivo, na deliberação da banca; e chamada 

do público para voltar à sala, anúncio do resultado, agradecimento do mestrando ou 

doutorando, despedida e cumprimentos, no encerramento (BEZERRA, 2010, p. 

646, grifo nosso).  
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A defesa de mestrado se organiza a partir da produção oral coletiva dos envolvidos 

na ação comunicativa. Ela possui uma estrutura que estabelece a ordem em que os 

participantes devem se pronunciar, permitindo que cada um fale e ouça o outro. Aquele que 

detém a palavra pode utilizar recursos linguísticos e extralinguísticos (gestos, expressões 

faciais, tom de voz etc.) para tornar a sua exposição mais compreensiva e interessante aos 

ouvintes que podem fazer o mesmo ao trocarem de posição com o falante, criando um 

momento de interação na medida em que o trabalho é discutido.  

Costa (2017) explica que é fundamental que o indivíduo seja capaz de adequar a sua 

fala às diferentes situações comunicativas, considerando o ambiente, a finalidade e a sua 

audiência. Ao proferir o seu discurso numa defesa de mestrado, os participantes devem 

lembrar que por se tratar de um evento acadêmico-científico, a linguagem empregada 

precisa ser mais sistemática, objetiva e coerente com o propósito comunicacional dessa 

atividade avaliativa. Isso acontece quando os sujeitos possuem domínio sobre o discurso 

acadêmico, pois ao longo das experiências vivenciadas no âmbito universitário, a pessoa se 

apropria de conhecimentos diversos que contribuem para uma reflexão consciente de 

estratégias eficazes relacionadas às diferentes práticas sociais que envolvem a linguagem a ser 

empregada no contexto da Pós-graduação (FISCHER, 2007). 

Nessa fase, o letramento acadêmico contribui para promover a defesa de mestrado, 

uma vez que este é compreendido a partir de normas particulares de funcionamento da 

linguagem que decidem, com base na situação comunicativa, a maneira como a língua deve 

ser usada, que postura adotar, quem pode se manifestar e quais regras, textos e outros 

artefatos podem ser utilizados na sua constituição (FISCHER, 2007). Dessa forma, 

reconhecemos que é imprescindível para a corporificação dessa prática avaliativa que cada 

participante conheça a estrutura, finalidade, regras e o papel que deve desempenhar no 

processo da sua produção.  

No caso do pós-graduando, sua função é apresentar a dissertação de forma resumida 

para uma comissão avaliadora, sendo a sua exposição oral acompanhada por slides e outros 

recursos, caso seja necessário. Também compete ao mestrando responder com confiança, 

objetividade e clareza às perguntas lançadas pelos professores examinadores acerca da sua 

pesquisa.  

A banca avaliadora, por sua vez, tem como função principal decidir sobre a 

aprovação do trabalho defendido, verificando se o aluno realmente se especializou na área 

em que está o enfoque do seu estudo. Essa averiguação é feita por meio de perguntas 
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abertas, exigindo do discente uma reflexão crítica sobre a temática por ele desenvolvida 

(PAPERPILE, 2021).  

Segundo Hayton (2014), embora o pós-graduando seja responsável por desenvolver 

o seu estudo científico, sempre podem ficar lacunas no seu conhecimento. E como a 

comissão tem consciência disso, muitas das perguntas feitas visam apenas conhecer melhor 

o pensamento do acadêmico a partir de suas respostas, ou seja, a sua capacidade de 

relacionar a pergunta com a pesquisa para gerar uma possível conclusão.    

Os professores examinadores também ficam encarregados de apresentar 

comentários e sugestões sobre a produção científica, indicando os pontos que precisam ser 

melhorados ou mesmo partes do texto a serem retiradas. A comissão ainda pode ressaltar 

os aspectos positivos, elogiando a construção do referencial teórico, a análise dos dados, a 

argumentação do aluno e até a relevância do trabalho para a academia.  

 O professor-orientador fará parte da comissão e atuará como presidente, sendo 

incumbido de iniciar e encerrar a defesa de mestrado, fazer as apresentações e 

agradecimentos, bem como as observações sobre como essa ação comunicacional será 

conduzida, inclusive no momento da deliberação da banca. É fundamental que ele conheça 

todos os procedimentos dessa atividade acadêmica, pois é sua a responsabilidade de 

controlar o tempo e manter a ordem durante a sua execução. Além disso, ele tem 

autoridade para suspender essa prática avaliativa, caso surja alguma situação que 

inviabilize sua realização (UNIVERSITY KENT STATE, 2021).   

O público também é parte integrante de uma defesa de mestrado, uma vez que se 

trata de uma atividade acadêmica aberto à comunidade universitária, porém a sua 

participação é limitada, já que este atua apenas como ouvinte. A finalidade da sua presença 

é prestigiar o momento, adquirir novos conhecimentos e valorizar o esforço dos envolvidos 

na construção do trabalho científico apresentado.  

 Diante disso, compreendemos que os envolvidos nessa prática avaliativa precisam de 

um letramento acadêmico que garanta a realização desse gênero híbrido constituído através de 

uma produção oral coletiva fundamentada no texto escrito (dissertação). Ou seja, mestrando e 

banca examinadora estabelecem trocas comunicativas acerca dos seus respectivos 

conhecimentos e impressões sobre o trabalho-científico escrito, exercendo a função de 

especialistas, pois enquanto o primeiro defende a sua pesquisa, o segundo pode se posicionar 

de modo favorável ao exposto ou discordar criticamente de alguns aspectos apresentados no 

estudo.  
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Evidenciamos, que, de fato, a segunda fase é a mais complexa, pois não só requer a 

colaboração entre participantes, como também domínio da linguagem acadêmico-científica, 

conhecimento sobre a pesquisa e os papéis que cada um deve desempenhar na realização da 

defesa de mestrado. 

A última fase acontece após aprovação na defesa de mestrado, quando o discente é 

autorizado a fazer a entrega final da sua dissertação à coordenação. No entanto, se a comissão 

solicitar modificações na produção escrita, será dado ao mestrando um tempo para que faça as 

alterações necessárias. Essas correções também exigem um nível de letramento para atender  

à proposta da banca. Geralmente, o prazo é determinado conforme as normativas do curso e a 

extensão da revisão a ser feita no trabalho. Após corrigir o texto, ele deve ser encaminhado ao 

orientador ou um dos membros da comissão para que seja aprovado. Somente depois disso, 

ele poderá fazer o depósito definitivo da sua pesquisa junto ao programa e assim requerer o 

tão esperado diploma (UNIVERSITY THOMPSON RIVERS, 2015). 

Também não podemos esquecer que essa fase conclusiva depende do que é 

estabelecido pelo Regimento Interno de cada Programa de Pós-graduação. No caso do PPGL-

UESPI, os art. 43 e 44 informam que o mestrando deverá conferir uma cópia impressa da 

dissertação à coordenação do programa e à biblioteca da UESPI.  Essa produção científica 

também deve ser entregue em CD ROM/pdf à coordenadoria (PIAUÍ, 2020).   

Ainda nessa fase final, o letramento acadêmico é essencial, visto que o discente 

precisa processar, compreender e analisar os comentários e observações feitos pelos 

examinadores sobre a dissertação de mestrado com vistas a apoiar o conhecimento 

desenvolvido. Logo, o estudante precisa recorrer às suas habilidades de leitura, interpretação e 

produção, de modo a refletir sobre as correções acerca dos aspectos formais do texto (ABNT, 

gramaticais, ortográficas e pontuação), bem como interpretar criticamente as propostas de 

acréscimos e modificações lançadas pelos avaliadores, averiguando a possibilidade de serem 

ou não inseridas na produção escrita.  

Percebemos, ao longo desta subseção, como essas três fases estabelecem uma relação 

de dependência sequencial em que uma leva à efetivação da outra. Somente quando todas 

forem concluídas, é que o estudante poderá finalizar o curso e receber o grau de mestre na sua 

área de formação. Também entendemos que o letramento acadêmico tem papel fundamental 

em todas elas, uma vez que o seu domínio garante a qualidade e eficiência dessas duas 

produções científicas, dissertação e defesa de mestrado.  

Compreendemos, portanto, que essa prática avaliativa possui muitas implicações 

que estão relacionadas não somente ao momento da exposição oral do estudo. O letramento 
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de domínio acadêmico perpassa tanto a produção da dissertação quanto da defesa, 

permitindo à comissão e audiência compreenderem a relevância da pesquisa para a 

comunidade acadêmica. Na próxima seção, abordamos o contexto da pandemia de Covid-

19 no cenário das defesas de mestrado, refletindo sobre a transição do ensino presencial 

para o remoto e o uso frequente da videoconferência durante essa crise mundial. 

 

1.2 Contextualizando a pandemia de Covid-19 no cenário das defesas de mestrado 

 

O ano de 2020 entrou para a história como um dos períodos mais sombrios por conta 

do surgimento do novo coronavírus, nomeado cientificamente de SARS-CoV-2. Esse terrível 

vírus ficou mundialmente conhecido como causador da Covid-19, uma doença que pode gerar 

graves infecções respiratórias e até provocar a morte daqueles que a contraem6.  

A descoberta do novo coronavírus se deu no dia 31 de dezembro de 2019 na cidade de 

Wuhan, na China, devido aos diversos casos de pneumonia com origem desconhecida. Em 30 

de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que o surto desse 

agente etiológico constituía uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII). E em 11 de março de 2020, em consequência da propagação da Covid-19 em vários 

países do mundo, a OMS decretou a situação como uma pandemia (OPAS/BRASIL, 2021).  

Para evitar a disseminação desse vírus, cada país, com base nas orientações da 

Organização Mundial da Saúde, buscou estabelecer medidas preventivas que melhor se 

adequassem à sua realidade. A maneira mais viável para interromper a proliferação desse 

patógeno foi estabelecer medidas que limitavam o contato físico entre as pessoas e, com isso, 

diminuir consideravelmente o risco de contágio.  

No Brasil, a publicação da Portaria nº 356, de 11 de março de 20207, regulamentou a 

Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabeleceu as normas para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional e também nacional em decorrência 

do vírus. Nessa portaria, foram apresentadas as medidas preventivas com orientações sobre a 

finalidade e efetivação destas como um meio de impedir a proliferação dessa doença no país 

(BRASIL, 2020). 

                                                           
6 De acordo com Agência CNN, o Brasil, em de 2020, registrou o óbito de 194. 949 pessoas em decorrência da 

Covid-19. Esse número foi superado em 2021 que apresentou 412.880 mortes causadas por essa doença (ROSA; 

TADEU, 2022). No Estado do Piauí, a soma desses dois anos de Pandemia resultou em 7.436 óbitos em 

decorrência do novo coronavírus  em 224 municípios (G1, 2022).  
7 Link referente à Portaria nº 356 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-

247538346 
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Sampaio (2020) afirma que essa crise mundial gerou grandes problemas na saúde, 

educação, economia e outros setores da sociedade, uma vez que não estavam preparados para 

essa situação emergencial que provocou o fechamento provisório de estabelecimentos 

públicos e privados, exceto os que eram extremamente essenciais para a sociedade em geral. 

Tudo isso acarretou mudanças significativas na vida das pessoas que foram forçadas a se 

adaptar ao contexto situacional, inovando a maneira de trabalhar, estudar e se relacionar com 

o outro.  

 Ainda de acordo com Sampaio (2020), o setor educacional foi um dos mais afetados 

com a obrigatoriedade do fechamento temporário das instituições de ensino, visto que 

prejudicou mais de 72% da população estudantil no mundo inteiro. Corroborando com essa 

informação, temos a declaração da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) que apontou o fato de milhões de estudantes terem ficado sem 

aulas devido ao fechamento total ou parcial de escolas e universidades em mais de 150 países 

por conta da pandemia do coronavírus. No Brasil, as aulas presenciais foram suspensas em 

todo o território nacional e essa situação, além de imprevisível, seguiu ritmos distintos nos 

diferentes Estados e Municípios, em decorrência da extensão e intensidade da contaminação 

pela COVID-19 (BRASIL, 2020).  

O Decreto nº 18.9018 e a Portaria Condir nº 001/20209 levaram a Universidade 

Estadual do Piauí a suspender o seu calendário acadêmico pelo período de 20 de março de 

2020 até 30 de abril do corrente ano. Porém, com o aumento crescente de pessoas infectadas 

pelo coronavírus no estado do Piauí, a UESPI, fundamentada na Portaria Condir nº 003/2020 

considerou necessário prorrogar a suspensão do calendário acadêmico até 31 de maio do ano 

em questão (FUESPI, 2020).  

  Diante da incerteza quanto à duração dessa ocorrência emergencial, as autoridades 

competentes passaram a buscar formas de amenizar esse quadro, já que esse período de 

isolamento social poderia acabar comprometendo a qualidade do ensino e o desenvolvimento 

dos alunos. Assim, adotou-se a proposta da mudança provisória da educação presencial para a 

remota como forma de evitar que alunos e professores fossem prejudicados com a perda de 

um ano letivo.  

O MEC através do Conselho Nacional de Educação procurou abrandar essa realidade 

com a aprovação do parecer CNE/CP nº 5/2020, mais tarde reexaminado e substituído pelo 

                                                           
8 Link referente ao decreto nº 18.901: https://www.pi.gov.br/decretos-estaduais-novo-coronavirus/ 
9 Link referente à Portaria Condir nº 001/2020: https://www.pi.gov.br/noticias/uespi-adota-trabalho-remoto-e-

suspende-do-calendario-academico-ate-o-dia-30-de-abril/ 
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parecer CNE/CP nº 9/202010 que ampliou as considerações e recomendações acerca da 

reorganização do calendário letivo e das atividades não presenciais a serem promovidas no 

período da Pandemia. Assim, sugeriu-se adaptar ao ensino remoto as ações pedagógicas 

usadas na educação à distância por intermédio dos meios digitais que fossem favoráveis ao 

processo de aprendizagem dos discentes (BRASIL, 2020).  

A Portaria Condir nº 003/202011 autorizou a partir de 05 de maio de 2020, em seu 

artigo 3º, a retomada das atividades dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UESPI 

no formato remoto, deixando a encargo da coordenação de cada programa e seus respectivos 

colegiados definir as ações pedagógicas e metodológicas a serem desenvolvidas nos cursos 

para o cumprimento das atividades acadêmicas, sendo submetida à Pró-Reitoria  de Pesquisa e 

Pós-graduação – PROP para que esta decidisse sobre a continuidade ou não da suspensão 

(FUESPI, 2020).  

Segundo Hodges et al. (2020), o Ensino Remoto de Emergência (ERT) se configura 

como uma mudança temporária da entrega instrucional para uma forma alternativa devido à 

circunstância de crise. O ERT abrange o uso de soluções de ensino integralmente remotas 

para instrução e educação que, de outra forma, seriam ministradas presencialmente ou como 

cursos mistos. Trata-se, portanto, de um modelo que visa no decorrer do período emergencial 

disponibilizar de modo rápido e seguro o acesso provisório a suportes e conteúdos favoráveis 

ao contexto educacional.  

De acordo com Vellar (2021), essa modalidade passou a ser vista como a alternativa 

mais viável nesse período pandêmico, porém o seu êxito está atrelado ao domínio do 

letramento digital, formação continuada e adequação de ações pedagógicas às diversas 

situações comunicativas que ocorrem no contexto acadêmico. Neste sentido, fez-se necessário 

que os instrumentos e procedimentos selecionados para a implantação do Ensino Remoto de 

Emergência considerassem a realidade dos docentes e discentes, visto que nem todos têm as 

mesmas condições de acesso aos meios digitais. Isso exigiu uma pedagogia de sensibilidade, 

empatia e humanização, pois cada estudante e professor se viu obrigado de uma hora para 

outra a converter sua própria residência em uma sala de aula isolada (VELLAR, 2021).  

Também devemos considerar que, sem uma boa preparação, professores e alunos 

podem encontrar dificuldades em utilizar os recursos digitais necessários para promover o 

Ensino Remoto de Emergência. Ainda conforme a autora supracitada, a falta de um convívio 

                                                           
10 Link referente ao Parecer nº 09/2020: https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/3231 
11 Link referente à Portaria Condir nº 003/2020: https://www.uespi.br/site/?p=132041 
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físico-social pode resultar em problemas de ordem psicológica e social para todos os 

envolvidos, principalmente o docente, pois é quem fica encarregado na maioria das vezes por 

selecionar os materiais didáticos e pedagógicos, bem como empregá-los nas diversas 

atividades que envolvem a esfera educacional.    

A proposta do Ensino Remoto de Emergência pôde ser viabilizada pela escolha de 

plataformas de apoio à aprendizagem, como o Moodle ou Google Sala de aula que promovem 

a interação assíncrona. Também é necessário selecionar ferramentas audiovisuais que 

possibilitem ao corpo docente e discente uma comunicação síncrona (SOUZA et al., 2020). 

Essa modalidade de ensino contribuiu no cenário pandêmico, uma vez que tanto o ensino 

básico quanto o superior tiveram que se reinventar durante esse período pandêmico, 

recorrendo a artefatos técnicos que melhor proporcionassem a efetivação das atividades 

didáticas.  

Hodges et al. (2020, p. 10) faz uma ressalva importante com relação ao ERT ao 

informar  que alguns docentes tiveram dificuldades para se adaptarem a esse modelo de 

ensino, visto que o tempo disponibilizado para aprenderem a utilizar as tecnologias 

necessárias foi curto. Isso acabou por interferir na implantação de ações didáticas e 

pedagógicas que contribuíssem na minimização dos impactos que o isolamento social vinha 

provocando no processo de aprendizagem do estudante. As habilidades digitais são 

importantes para que o professor possa atuar com segurança no Ensino Remoto Emergencial, 

uma vez que este tem se concretizado principalmente por intermédio das ferramentas digitais 

durante a pandemia de Covid-19.  

No caso do Programa de Pós-graduação em Letras da UESPI, a videoconferência foi a 

principal tecnologia escolhida para promover aulas, orientações, qualificações e defesas dos 

trabalhos de conclusão dos acadêmicos. A sua adoção se justifica por ser uma ferramenta 

comunicacional multimídia que possibilita uma maior interação e atuação dos docentes e 

discentes no âmbito acadêmico, permitindo desenvolver as diferentes atividades emergenciais 

no modo online, dentre elas, a defesa de mestrado, evitando que as pessoas se aglomerem no 

mesmo espaço físico.  

Contudo, antes de discutirmos sobre o novo formato de defesa proporcionado pela 

videoconferência, consideramos necessário conhecer um pouco da evolução histórica desse 

artefato técnico até os dias atuais, observando a sua funcionalidade e, consequentemente, as 

contribuições para o processo comunicacional nesse período de isolamento social. 

 

 



32 
 

1.2.1 Evolução da videoconferência e contribuições em tempos de pandemia 

 

A videoconferência foi apresentada ao mundo no final da década de 1960 pela 

American Telephone and Telegraph (AT&T) como um modelo de videotelefone. O 

funcionamento desse protótipo consistia na infraestrutura de telefonia, o que tornava o seu uso 

muito caro para época e pouco compensatório para a empresa que acabou desistindo do 

produto (MEDINA, 2003, apud GARCIA; MALACARNE; TOLENTINO-NETO, 2013).  

Os anos 70 apresentaram uma busca pelo desenvolvimento dessa tecnologia, 

começando pelo uso da rede telefônica que fracassou devido a péssima qualidade de 

transmissão. Na década de 1980, houve o surgimento dos cabeamentos digitais que se 

mostraram rápidos e com uma transferência mais adequada, porém com um valor muito alto 

para sua utilização. Progressos consideráveis ocorreram na década de 1990 no que se refere 

aos avanços da compressão de vídeo, largura de banda aperfeiçoada e tecnologia IP (Internet 

Protocol), porém o custo ainda continuava a ser um problema (ROBERTS, 2009).  

Apenas nos primórdios de 2000, o acesso à internet se tornou mais viável e com maior 

qualidade, os valores para aparelhamento e padronização passaram a ser mais acessíveis e a 

possibilidade de trabalhar com um conjunto de redes motivou muitos setores a acolherem o 

novo modelo de videoconferência que nascia (ROBERTS, 2009).   

Essa evolução surgida nos anos 90 recebeu o nome de Cusseme e marcou de forma 

significativa a ascensão dessa tecnologia. Tal sistema tornou possível a transmissão 

comunicativa sem a necessidade de vários aparelhos, ou seja, precisava apenas ajustar os 

equipamentos ao computador pessoal (COVRE; COELHO, 2013). Essa inovação permitiu 

que outros sistemas fossem sendo aperfeiçoados ao longo dos anos, oferecendo uma melhor 

qualidade e estabilidade ao usuário. Isso foi fundamental para o desenvolvimento do processo 

interativo em uma videoconferência, pois possibilitou que duas ou mais pessoas pudessem 

ver/ ser vista e ouvir/ser ouvida simultaneamente, estabelecendo uma conversa para partilhar 

informações diversas.  

O cenário da videoconferência mudou significativamente em 2003 com a evolução da 

internet, visto que esta passou a proporcionar alta velocidade e valores aceitáveis. Além disso, 

também ocorreu nesse período uma redução considerável no custo da tecnologia de captura e 

exibição de vídeo. Tudo isso possibilitou que o público em geral passasse a ter um maior 

acesso as câmeras da Web e computadores pessoais, assim como a disponibilidade de 

software livre, como NetMeeting, MSN Messenger e Yahoo Messenger, para citar apenas 

alguns (DEY-PLISSONNEAU, 2019).  
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Atualmente, quase todos os softwares de videoconferência são nomeados de 

videoconferência baseada no serviço de nuvem. Trata-se de um tipo de software que 

possibilita ao usuário a partir de um navegador da Web se conectar a um site sem precisar  

instalar nada em seu computador particular. Essa inovação vem ampliando e facilitando o uso 

de tal tecnologia, permitindo que seja ativada somente com um clique no link (DEY-

PLISSONNEAU, 2019). Isso tem melhorado consideravelmente a vida digital das pessoas, 

principalmente durante esse período de isolamento social.  

Se há uma coisa que a pandemia de COVID-19 definitivamente acelerou, é a 

digitalização da vida social em geral. Devido à rápida disseminação geográfica da doença, um 

estado de pandemia foi declarado e a vida como a conhecemos foi bloqueada durante a 

primeira onda de infecções em março de 2020 (OPAS/BRASIL, 2021). Governo, empresas, 

instituições de ensino foram forçadas a adotar uma forma de trabalho descentralizada que faz 

com que todos operem na segurança de suas casas, conectando-se por meio de software de 

videoconferência. 

Logo que foi decretado o isolamento social em todo país, as pessoas buscaram 

alternativas que ajudassem a minimizar os impactos da pandemia. Em questão de semanas, 

inúmeras pessoas ao redor do mundo instalaram aplicativos como Skype, Slack, Google Meet, 

Zoom Meetings, Microsoft Teams, Google Hangouts, Houseparty, GoToMeeting, 

RingCentral Video, ClickMeeting, U Meeting, BigBlueButton, Bluejeans Meetings, Lifesize, 

Glip  e Nextiva  para ajudá-los a trabalhar e estudar em casa, bem como estabelecer contato 

com família e amigos (BRANDL, 2021).  

Durante a pandemia de COVID-19, as tecnologias, e em particular, os softwares 

videoconferência, passaram a desempenhar um papel crucial para manter a sociedade 

funcional em tempos de isolamento e quarentena. Segundo Singh e Awasthi (2020, p.1), “Os 

aplicativos de videoconferência estão testemunhando um grande aumento nos downloads 

devido a bloqueios em todo o mundo”.  

A pesquisa “Video Call Victories: map reveals the most popular video conferencing 

platforms worldwide”12 desenvolvida por Robert Brandl (2021) aponta o Zoom como uma das 

plataformas mais populares do mundo, dominando o mercado em 44 países. Criado em 2011 

por um imigrante chinês, o Zoom foi um dos maiores beneficiados pelo isolamento social. 

Com tanta gente em casa, a plataforma foi adotada para trabalho remoto, ensino à distância e 

até aniversários online. É interessante observar que houve um aumento estrondoso no uso 

                                                           
12 “Vídeo Call Victories: mapa revela as plataformas de videoconferência mais populares do mundo” 
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desse software, visto que passou de 10 milhões de usuários em dezembro de 2019 para 300 

milhões em abril de 2020. Na figura 3, podemos observar que o Zoom se destaca entre as 

principais plataformas de videoconferência mais requisitada no mundo. 

 

Figura 3 - As principais plataformas de videoconferência em cada país 

Fone: EmailToolTester (2021). 

  

Ainda conforme esse mesmo estudo, com 75 milhões de usuários ativos todos os dias, 

o Microsoft Teams ocupa o segundo lugar enquanto plataforma mais usual. Ela proporciona 

um espaço virtual colaborativo, possibilitando conversas no local de trabalho, tarefas em 

grupo, bate-papos por vídeo e compartilhamento de arquivos diversos. Apesar de estar um 

pouco abaixo do Zoom, encontra-se no topo de 41 países (BRANDL, 2021).  

Brandl (2021) ainda informa que o Google Meet foi eleito como principal aplicativo 

em 21 países, o que lhe garantiu a posição de terceiro lugar dentre as plataformas de 

videoconferência utilizadas no mundo ultimamente. No Brasil, ela tem grande aceitabilidade 

no contexto educacional, provavelmente porque o Google liberou gratuitamente o Meet em 

maio de 2020.  O Google também não impôs nenhum limite de tempo para as chamadas, 

permitindo que os usuários com uma conta gratuita as atendessem ininterruptamente por até 

24 horas. 
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No entanto, Lisboa (2021) relata que no dia 01 de julho de 2021, depois de 18 meses, 

o Google Meet não permitiu mais que o usuário do plano grátis realizasse chamadas de vídeo 

em grupo pelo tempo que quisesse. As sessões com três ou mais participantes foram reduzidas 

para 1 hora. Porém, não houve alterações nas chamadas individuais, conservando a duração 

das 24 horas, como sempre aconteceu. Correia (2021) acrescenta que segundo o Google, a 

plataforma Meet aumentou 20 vezes no Brasil dentro do período grátis, registrando um 

crescimento superior a Microsoft Teams em 2021.  

Na figura 4, podemos observar o crescimento mundial de algumas plataformas de 

videoconferência nos dois anos de maior concentração da pandemia de Covid-19. Também 

notamos que houve a redução quanto ao uso de outras plataformas. Provavelmente isso 

acontece por conta dos serviços que são disponibilizados, visto que as três mencionadas são 

mais acessíveis e apresentam uma vasta gama de recursos que possibilitam a ação 

comunicativa mediada por essa tecnologia.  

 

Figura 4 - Comparação das plataformas de videoconferência nos anos de 2020 X 2021 

 Fone: EmailToolTester (2021). 

 

Essas informações evidenciam como a videoconferência continua sendo aprimorada, 

configurando-se em uma tecnologia cada vez mais acessível e utilizada por todos os setores 

da sociedade em geral. Para muitos, o uso dessa ferramenta se tornou mais prático, já que 
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atualmente o usuário pode acessá-la de um computador, notebook, celular ou tablete, desde 

que estes tenham uma boa conexão de internet para que a comunicação online aconteça em 

tempo real e de maneira eficaz.  

Isso é possível porque todas as plataformas de videoconferência possuem recursos 

digitais que favorecem a interação virtual entre os participantes de uma determinada atividade 

comunicativa. Apesar de algumas apresentarem mais recursos que outras, os mais comuns 

são: a câmera e o microfone, que possibilitam às pessoas verem e ouvirem umas as outras; 

o compartilhamento de tela, que proporciona a todos visualizarem slides, vídeos, textos, 

questionários etc.; a gravação, que permite rever o assunto tratado na ação comunicativa ou 

mesmo servir como fonte de pesquisa para estudos na área; e o chat, que comporta a 

comunicação escrita com auxílio dos elementos paralinguísticos, como emojis, emoticons, 

recursos de abreviações e outros, o que permitiu que mestrandos de todas as classes sociais 

e de todas as regiões pudessem defender suas dissertações em tempo real, mesmo em 

espaços diferentes da banca e da audiência.   

A figura 5 ilustra a tela da videoconferência Zoom, apresentando os principais 

recursos que possibilitam uma maior interação entre os participantes durante o processo 

comunicativo mediado por essa ferramenta digital. 

 

Figura 5 – Recursos da videoconferência Zoom 

Fonte: Captura da tela de videoconferência da própria autora na plataforma Zoom, 2022. 
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Esses artifícios contribuem para uma melhor sociointeração dos sujeitos em tempos de 

pandemia tornando a defesa de mestrado mais eficaz e prática. Contudo, é válido ressaltar que 

a quantidade e qualidade dos recursos de tal ferramenta dependem da plataforma a que ela 

pertence. Por isso, é essencial conhecer bem os diferentes softwares de videoconferência, pois 

possibilita escolher o mais adequado para mediação de uma atividade comunicativa.  

Seja numa defesa de mestrado ou outra ação comunicativa, são esses artifícios que 

fazem com que essa ferramenta seja vista como síncrona e multimídia, pois possibilita uma 

comunicação simultânea, utilizando-se de som, imagem, vídeo e arquivos diversos durante a 

sessão. Além disso, também permite que os participantes, organizem-se em pequenos grupos 

para discussão de temas sugeridos pelo professor. E no caso das defesas de mestrado, a 

deliberação da banca de forma privada. Tudo isso contribui para que a interação seja mais 

favorável aos envolvidos. 

Reconhecemos que essa tecnologia tem contribuído para promover a interação social, 

dando à comunicação online um caráter humano (REUSHLE, 2008, apud SMITH, 2018). É 

muito provável que essa seja a razão pela qual esse artefato técnico se tornou tão requisitado 

nesse contexto de pandemia, uma vez que a sua disseminação leva, a cada dia, à crescente 

constituição de diversas ações, desde reuniões, aulas remotas, defesas de TCC, audiências 

jurídicas, consultas e até orientações cirúrgicas.  

Acreditamos que essa tecnologia possui potencialidades que podem ser exploradas e 

acessadas pelo usuário. Podemos chamar essas potencialidades de affordances. Dessa forma, 

torna-se imprescindível para nossa pesquisa conhecer e compreender as diversas 

possibilidades de ação que essa ferramenta pode proporcionar às defesas de mestrado.  

No próximo capítulo, abordamos a teoria dos affordances e o conceito de 

comunicação mediada por computador a partir do uso da videoconferência enquanto 

ferramenta que possibilita a ação comunicacional síncrona na defesa de mestrado em tempos 

de pandemia.  
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2  TEORIA DO AFFORDANCE E COMUNICAÇÃO POR TECNOLOGIA 

 

Neste capítulo, discutimos a relação entre sujeito e ambiente a partir da teoria dos 

affordances. Destacamos a importância da habilidade do sujeito para desenvolver diferentes 

possibilidades de ação segundo suas necessidades e interesses, ao fazer uso dos recursos que o 

meio lhe disponibiliza. Apresentamos os affordances social, tecnológico, cognitivo e 

linguístico, especificando o papel de cada um e como se relacionam, contribuindo para o 

desenvolvimento do indivíduo em uma dada situação comunicativa. Também apresentamos o 

conceito de comunicação mediada por computador, focando a ação comunicacional síncrona 

que a videoconferência proporciona, apontando os recursos e as contribuições dessa 

ferramenta tecnológica para as defesas de mestrado nesse período da pandemia.   

 

2.1 Origem e ampliação dos estudos sobre affordance   

 

O conceito de affordance é difundido e usado em muitas disciplinas, incluindo estudos 

de comunicação e interação humano-computador (HCI). Ainda é definido de forma variada na 

literatura (Gaver, 1991; Curinga, 2014; Evans, Pearce, Vitak, & Treem, 2016; McGrenere & 

Ho, 2000). Neste capítulo vamos estabelecer uma definição clara para examinar as 

possibilidades do software videoconferência em contextos acadêmicos.  

A palavra affordance foi empregada pela primeira vez na década de 1970 pelo 

psicólogo norte-americano James J. Gibson como uma teoria da percepção direta. Ele 

apresentou esse termo em seu artigo The theory of affordances (1977) e mais tarde o detalhou 

em seu livro The Ecological Approach to Visual Perception (1979) (NOCCHI, 2017). Esse 

termo é derivado do verbo afford, mas por ser uma criação desse teórico tal palavra não se 

encontra inclusa no dicionário inglês, logo, não há uma tradução exata para o português. Por 

isso, referimo-nos a ela no decorrer deste texto como potencialidade, ação potencial e 

possibilidade. 

Gibson (1986) conceituou affordance como tudo que o meio disponibiliza para o 

animal, tanto para o bem quanto para o mal. Ele também enfatizou que o nome affordance foi 

criado para fazer referência igualmente ao organismo e ambiente, sugerindo uma relação de 

complementariedade entre ambos. O pesquisador quis demonstrar que os dois termos são 

importantes, pois é a partir da relação entre eles que ocorrem os affordances.  

Esse teórico também explica que é através do processo de interação direta entre o meio 

e o observador que se poderá perceber o potencial dos objetos ofertados. Embora cor, forma, 
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espessura e tamanho dos artefatos sejam relevantes para a percepção de affordances, o mais 

importante é aquilo que podemos fazer na prática com os recursos oferecidos pelo ambiente, 

visto que esse contato direto nos possibilita captar um número maior de informações para 

compreendermos a potencialidade dos artefatos explorados.  

Evidenciamos que Gibson (1986) trabalhava a partir da perspectiva interacionista da 

percepção e ação, pois ele considerava que a existência do affordance era determinada com 

base na captação das possibilidades de ação que essa relação permitia. Ele explica que um 

affordance aponta para os dois lados, ambiente e observador. O primeiro é definido por ele 

como o que fornece informações e oportunidades, independente do indivíduo percebê-las ou 

não. Já o segundo é apontado como aquele que percebe o potencial das coisas oferecidas e as 

utiliza de acordo com a situação. A figura 6 ilustra esse processo relacional. 

 

Figura 6 – Relação sujeito-ambiente 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 

 

Para Gibson (1986), essa relação é de complementariedade, visto que não se pode 

identificar o affordance apenas pelas características dos objetos. Mesmo que os artefatos 

sejam fisicamente iguais, as possibilidades de ação não serão as mesmas, já que estas 

dependem da capacidade do agente de percebê-las. Por exemplo, oferecemos a uma sala de 

aula a possibilidade de os alunos usarem novas palavras para escrever um pequeno parágrafo, 

a fim de expressar seus pontos de vista sobre um determinado tópico. Enquanto todos os 

alunos recebem as mesmas palavras, a maneira como cada aluno usa novos itens lexicais para 

se expressar é distintivo e, como tal, é indicativo das preferências individuais do discente e da 

capacidade de empregar as possibilidades linguísticas. 

Em contraste com a proposta do teórico supracitado, Norman (1988) definiu que 

affordance refere-se ao que é percebido ou real em relação às características de um objeto ou 

coisa; se o usuário não vê ou percebe então não é um affordance. Esse pesquisador foi o 

responsável por trazer a teoria dos affordances para o campo do design, objetivando analisar a 

operacionalização dos artefatos empregados no cotidiano (DINI, 2020).  

  Esses dois teóricos fazem abordagens diferentes sobre a noção de affordance. Para 

compreender melhor essa divergência, apresentamos a seguir o quadro produzido por 

AMBIENTE SUJEITO  AFFORDANCE 
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McGrenere e Ho (2000) em que estabelecem uma breve comparação acerca do conceito de 

affordance adotado por Gibson e por Norman: 

 

Quadro 1 - Comparação das concepções de affordances de Gibson e Norman 

 

AFFORDANCE SEGUNDO  

GIBSON  

 

AFFORDANCE SEGUNDO 

NORMAN  

 

 

-Oferece ou possibilita uma ação no 

ambiente em relação às capacidades de 

um ator. 

-É independente da experiência, 

conhecimento, cultura ou capacidade 

de percepção do ator. 

- A existência é binária - um 

affordance existe ou não existe. 

 

 

- Propriedades percebidas que podem 

ou não existir. 

- Sugestões ou pistas sobre como usar 

as propriedades 

- Pode ser dependente da experiência, 

conhecimento ou cultura do ator. 

- Pode tornar uma ação difícil ou fácil. 

Fonte: McGrenere and Ho’s (2000, p. 3) 

 

Embora esses pesquisadores apresentem pontos de vistas divergentes sobre os 

affordances, devemos reconhecer que os seus estudos foram e ainda são fundamentais para 

ampliação dessa teoria que vem crescendo ao longo dos anos nas diferentes áreas do 

conhecimento, ganhando cada vez mais espaço na esfera linguística educacional. 

Gaver (1991) foi outro teórico que buscou suporte na teoria de Gibson para introduzi-

la nos estudos de Interação Homem Computador (HCI), de modo a ampliá-la para o campo 

tecnológico. Esse teórico investigou a noção de affordance, verificando a importância das 

propriedades do ambiente para os sistemas de ação, analisando a maneira como podem ser 

percebidas e as implicações que a cultura provoca na sua percepção. Ele considera o conceito 

de affordance essencial para refletir o papel da tecnologia, uma vez que o seu potencial está 

diretamente relacionado à relevância do ambiente e à habilidade do usuário (SANTOS 

COSTA, 2013). 

Gaver (1991) ainda afirma que a interação direta do usuário com as tecnologias pode 

compreender diversas oportunidades de ação por meio da experimentação e adaptação na 

medida em que são utilizadas. Por isso, os affordances devem ser estudados de forma ativa 

pelo usuário para que as possibilidades possam ser apreendidas na proporção em que o sujeito 

se utiliza do objeto de modo prático e consciente.   

Sobre o contexto digital, Curinga (2014) explica que a tecnologia está aberta para 

interpretações e criação de significados a partir do momento em que as pessoas passam a 

interagir com ela. Além disso, esse pesquisador explica que, para compreender as capacidades 
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da interface, seria necessário examinar os seus affordances, já que estes “descrevem as ações 

que algo torna disponível para um determinado agente”. 

Curinga (2014) considera os affordances, no campo da HCI, como um sistema 

semiótico que possibilita ao agente produzir interpretações sobre os espaços digitais que os 

diferentes softwares vêm proporcionando. Esse processo permite um maior conhecimento 

acerca da empregabilidade das tecnologias, direcionando-as aos contextos de uso que 

oportunizam colaborações performativas entre usuário e o ambiente por intermédio de uma 

ferramenta digital.  

Em outra tentativa de esclarecer o conceito de affordance, do campo da tecnologia e 

comunicação mediada por computador (CMC), Evans et al. (2016, p.36) esclarecem o 

conceito de affordance para uma ação que está “entre um objeto/tecnologia e o usuário que 

permite ou restringe potenciais resultados comportamentais em um contexto particular”. Eles 

também confirmam que este conceito é relacional - representando interações potenciais entre 

pessoas e tecnologia, em vez de ser uma propriedade de cada um sozinho. Essa visão 

relacional também explica por que não há uma teoria singular de affordances, pois cada uma 

emerge com base nas características materiais e na funcionalidade contextual da tecnologia e 

às vezes as pessoas podem usar a tecnologia de maneiras que os designers nunca 

pretenderiam.  

Para Evans et al. (2016), a relação entre sujeito e objeto deve ocorrer com base na 

identificação das propriedades e habilidades dos usuários, bem como da materialidade e 

contextualização de uso da tecnologia. Isso possibilita compreender a dinamicidade dos 

affordances, uma vez que eles surgem do processo relacional que o agente estabelece com os 

artefatos que englobam o ambiente. Dessa forma, entendemos que a partir do reconhecimento 

das próprias capacidades, o sujeito passa a conhecer o verdadeiro potencial de uma ferramenta 

digital. 

Nessa perspectiva, este estudo acredita que o uso da tecnologia está atrelado ao 

contexto e à habilidade do agente que deve ser capaz de perceber a potencialidade dessa 

ferramenta, levando em consideração os seus aspectos sociais e culturais e suas habilidades 

tecnológicas. Quanto maior a relação do sujeito com o artefato técnico, maiores serão as 

contribuições para o seu desenvolvimento cognitivo, social, cultural, linguístico e até 

emocional. Por este motivo, nesta dissertação, utilizamos os conceitos de Gibson (1986) por 

afirmar que emersão de ações possíveis ocorre a partir da relação entre pessoa e artefato;  

Gaver (1991) ao considerar que a identificação do affordance está diretamente relacionada às 

habilidades do agente ao interagir com a tecnologia; Curinga (2014) por apresentar o 
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affordance como uma descrição da relação entre usuário e tecnologia; e Evans et al. (2016) 

por explorar a relevância das potencialidades na tecnologia de comunicação a partir da visão 

relacional.  

A escolha por esses teóricos se justifica porque eles enfatizam em seus trabalhos a 

relevância da relação entre observador e ambiente para promover o reconhecimento dos 

affordances. Esse é um aspecto fundamental para as pesquisas que envolvem essa teoria, pois, 

como Evans et al. (2016, p.39) enfatizam em seu estudo “a especificação das relações básicas 

entre um objeto e o usuário pode fornecer aos pesquisadores um modelo conceitual mais 

consistente para a aplicação de affordances”. Para melhor explorar o conceito de affordance, 

selecionamos quatro tipos que consideramos relevantes discutir nesta pesquisa, com vista a 

entendê-los no processo de integralização da videoconferência na defesa de mestrado no atual 

contexto pandêmico. 

 

2.2 Tipos de affordances 

 

A interação é fundamental para o reconhecimento consciente dos affordances que 

podem surgir da relação sujeito-ambiente. Por isso, devemos considerar que a diversidade de 

ações que podemos realizar com um determinado objeto implica diferentes affordances. 

Assim, faz-se necessário conhecer algumas dessas possibilidades de ação.  

Santos Costa (2013) estabeleceu, em seu estudo, algumas categorias para explorar os 

affordances que se constituem a partir da relação entre agente e tecnologia (no caso, o celular) 

no âmbito educacional. Isso permitiu à autora identificar tipos de affordances que 

evidenciaram a eficácia do objeto celular, quando utilizado pelo agente.  

Foi seu estudo que nos motivou a conhecer os principais tipos de affordances no uso 

da videoconferência em defesas de mestrado durante o período de pandemia. Período este que 

as instituições de ensino e professores foram obrigados a recorrer a tipos específicos de 

affordances que são exclusivos para a atual ecologia de comunicação acadêmica. Portanto, à 

luz das exigências específicas de comunicação na atual crise da saúde mundial, sugere-se o 

seguinte modelo combinatório de affordances, que inclui aspectos sociais, tecnológicos, 

cognitivos e linguísticos. 

Assim, iremos nos concentrar apenas nos tipos de affordance que pretendemos 

explorar com os participantes desta pesquisa, apresentando definição, função e conexão entre 

eles. Selecionamos quatro affordances: social, tecnológico, cognitivo e linguístico.  
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Figura 7 - Tipos de affordance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 

   

 Paiva (2018) define a interação como uma atividade mútua entre duas ou mais pessoas 

que se unem para realizar uma ação de causa e efeito recíproco. Essa autora ainda informa que 

as pessoas podem interagir por meio do contato visual, sorrisos e sons vocais. Isso acontece 

porque o nosso corpo fala. Quando dialogamos com alguém, a nossa linguagem corporal 

contribui para estabelecer uma melhor interação comunicacional.  

 Entendemos que a interação social é primordial para desenvolver a comunicação entre 

as pessoas, uma vez que é responsável por determinar a maneira como elas se relacionam e se 

comportam nas mais diversas situações. Essa interatividade tem sido ampliada para o mundo 

virtual devido às inovações tecnológicas que possibilitam aos indivíduos formas diferenciadas 

e dinâmicas de se comunicarem (BARROS, 2014). Desse modo, o processo interativo se torna 

essencial para que se possa reconhecer as diversas possibilidades de ação no ato 

comunicativo, como é o caso das defesas orais de mestrado. 

As abordagens a seguir serão foco de análise nas subseções (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4) 

do capítulo 4 em que discutiremos os dados coletados acerca das percepções emergentes dos 

professores do PPGL-UESPI sobre os affordances nas defesas de mestrado por 

videoconferência no contexto da pandemia de covid-19. 
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2.2.1 Affordance social 

 

A identificação do affordance social está relacionada ao cotidiano, às vivências e a 

consciência crítica das pessoas acerca dos aspectos sociais, culturais, religiosos, linguísticos, 

tecnológicos, entre outros que se constituem em nossa sociedade. Então, podemos inferir que 

as possibilidades sociais englobam as propriedades dos ambientes de forma colaborativa, 

operando como moderadores sociocontextuais da ação comunicacional (NG, 2020).  Esse tipo 

de affordance estabelece uma relação direta com os outros três anteriormente mencionados, 

em virtude de se relacionar diretamente com o cotidiano, as vivências e a consciência crítica 

das pessoas.   

Santos Costa (2013) afirma que um affordance social a ser reconhecido durante uma 

interação é a colaboração entre os participantes de uma atividade comunicativa, pois ela 

incentiva a partilha de conhecimento, aproxima os envolvidos de maneira amigável e 

possibilita um retorno rápido e efetivo acerca das informações trocadas. Há uma conexão 

entre os affordances social, cognitivo e linguístico, quando sujeitos compartilham o que 

sabem uns com outros e fazem isso se utilizando da linguagem, organizando-a conforme a 

situação comunicativa em que estejam inseridos. 

Os affordances sociais possibilitam ações comunicativas para que as pessoas interajam 

umas com outras (KAVIANI; TAMIM; GHAEMI, 2020). Ao fazer uso da videoconferência 

nas defesas de mestrado, é oportunizado ao mestrando e à banca dialogarem sobre a pesquisa 

em tempo real a partir dos recursos que essa ferramenta disponibiliza. Isso nos leva a entender 

a ligação que há entre os quatro affordances que contemplam este estudo, já que o êxito da 

comunicação síncrona online está atrelado à habilidade dos sujeitos em manusear esse artefato 

técnico, o que permitirá o uso da linguagem, a interação entre os participantes e o 

aprimoramento do letramento digital através do domínio dessa tecnologia.   

Para Carvalho (2020), um mesmo ambiente pode possibilitar várias formar de 

interação que resultam na combinação entre a cognição e a atitude de cada pessoa. Nas 

defesas de mestrado online, por exemplo, temos três modos de interação: a) banca e 

mestrando discutem oralmente sobre a pesquisa; b) todos do grupo usam o chat para se 

manifestar; e c) os três professores que compõem a banca se reúnem para avaliar o trabalho. 

Isso nos mostra que a partir da compreensão que os participantes têm sobre essa prática 

avaliativa, eles entendem de que maneira e em quais momentos podem atuar nessa atividade 

acadêmica.  
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Desse modo, percebemos que a tecnologia tem desempenhado ao longo dos anos um 

papel fundamental na sociedade em geral colaborando, principalmente na área da 

comunicação. Curinga (2014) faz uma reflexão interessante acerca disso ao afirmar que as 

tecnologias são consideradas como uma criação social que vem aproximando virtualmente 

pessoas do mundo inteiro. Por isso, é imprescindível que elas sejam pensadas e construídas de 

maneira que possam se tornar acessíveis e úteis para que os sujeitos tenham condições de 

moldá-las e interpretá-las conforme seus interesses e necessidades. Aqui reconhecemos como 

as possibilidades sociais e tecnológicas se interligam diretamente, levando à constituição de 

outros affordances. 

No cenário atual, confirmamos o pensamento desse pesquisador (2014), uma vez que 

as  defesas de mestrado estão acontecendo por intermédio da videoconferência, visto que o 

processo interativo é um aspecto essencial para sua concretização. Portanto, os recursos como 

câmera, microfone, compartilhamento de tela e até o chat são relevantes para o processo 

interativo comunicacional dessa atividade, pois possibilitam que o aluno interaja com a banca, 

defendendo sua pesquisa, ouvindo as observações, respondendo aos questionamentos 

levantados acerca do estudo apresentado, de modo a conservar a estrutura padrão e o caráter 

científico desse gênero acadêmico. 

 

2.2.2 Affordance tecnológico 

 

O affordance tecnológico é conceituado por Dini (2020) como o potencial de ação de 

objetos técnicos que são disponibilizados em relação ao contexto em que são usados. Nesse 

caso, as possibilidades tecnológicas dependerão em parte das habilidades do agente em 

manusear o artefato, adequando-o às necessidades da ação comunicacional.  

Gaver (1991) explica que os affordances tecnológicos podem ser percebidos ou não 

pelo agente, quando este considera a cultura, a experiência e o meio social no qual está 

inserido. Esse teórico classifica esse affordance da seguinte maneira: a) percebido - existem 

informações perceptivas que levam diretamente ao reconhecimento das possibilidades de 

ação; b) escondido – as possibilidades de ação são deduzidas de outras evidências porque não 

se tem informações disponíveis que permitam identificá-las. c) falso – acontece quando as 

informações induzem o sujeito a localizar um affordance inexistente (GAVER, 1991).  

Vemos que Gaver (1991) considera que as possibilidades percebidas são aquelas que 

vinculam percepção e ação, ou seja, a percepção do agente sobre aquilo que a tecnologia 

disponibiliza. Já as possibilidades escondidas e falsas são as que levam os sujeitos aos erros. 
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Portanto, a identificação das possibilidades de ação depende tanto das propriedades da 

tecnologia como da capacidade do agente de perceber as informações, considerando o 

contexto sociocultural em que esteja inserido.  

Assim, não basta o usuário perceber o affordance tecnológico, eles precisam ser 

capazes de manipular e usar o artefato técnico. No caso da videoconferência, o usuário pode 

saber que o software tem várias multimídias incorporadas para ajudar na defesa de mestrado, 

mas se não souber manipulá-las não haverá oportunidades para ser criativo. Dependendo das 

habilidades do sujeito, dos seus conhecimentos sociais, culturais e dos objetivos que a relação 

sujeito-objeto orienta, uma mesma tecnologia pode apresentar diferentes potencialidades.   

Curinga (2014, p.) explica que um software possui vários affordances, sendo estes 

entendidos como elementos de um dado sistema que possibilita as ações dos sujeitos. Por 

meio deles, o agente se conecta as informações necessárias para auxiliar no manuseio da 

tecnologia. Portanto, identificar as potencialidades tecnológicas nos permite perceber e 

determinar a funcionalidade comunicativa do software analisado. Esse é o caso da 

videoconferência que tem seu sistema estruturado conforme a plataforma a que pertence.  Por 

isso, é fundamental conhecer todos os recursos tecnológicos, bem como as possibilidades 

sociais, cognitivas e linguísticas que essa ferramenta pode oferecer para que se possa 

empregá-la de forma favorável a situação comunicativa em que esteja se encontra. 

Evans et al. (2016) afirmam que um affordance significa  uma característica do espaço 

de aprendizagem ou de uso, que promove ou facilita os resultados. No caso do uso da 

videoconferência, se multimídia se configura como espaço, e criatividade é um resultado 

esperado do comportamento ou tarefa, então o affordance de adaptabilidade leva a uma 

representação criativa, flexível e visual da aprendizagem, ou benefícios de aprendizagem que 

inclui a incorporação de artefatos tecnológicos. Este conceito suporta nossa investigação, pois 

acreditamos que a  natureza interativa do ambiente (tecnologia) é o que permite  e facilita  um 

indivíduo realizar uma ação. 

Santos Costa (2013) informa que affordances tecnológicos possibilitam ao agente, a 

partir do contexto situacional em que a tecnologia é utilizada, a ampliação de habilidades 

criativas, colaborativas, críticas e comunicativas. A videoconferência é um bom exemplo 

disso, pois se trata de uma ferramenta multimídia que permite aos sujeitos utilizá-la com 

diferentes fins comunicativos, como vem acontecendo nos últimos dois anos no PPGL-UESPI 

que tem promovido reuniões, aulas, orientações, seminário, qualificações e defesas de 

mestrado por intermédio desse artefato técnico.  
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A empregabilidade constante da videoconferência no programa tem possibilitado ao 

corpo docente e discente refletir sobre as potencialidades e os desafios dessa ferramenta, bem 

como inovar seus conhecimentos digitais e acadêmicos. Isso demonstra como o affordance 

tecnológico se relaciona diretamente ao affordance cognitivo, uma vez que este permite ao 

indivíduo avaliar e ampliar as possibilidades de ação disponibilizada por essa tecnologia.   

 

2.2.3 Affordance cognitivo 

 

Santos Costa (2013) pontua que o desenvolvimento cognitivo é um processo contínuo 

que ajuda o ser humano a perceber como atuar no mundo, conhecendo a si mesmo e ao outro. 

Logo, a cognição humana não se constitui de forma isolada, o indivíduo necessita do convívio 

social, mediado ou não por artefatos, para apreender as diversas informações e utilizá-las na 

sua particularidade. 

Vale ressaltar que as possibilidades cognitivas estão relacionadas a esse processo 

interativo, constituído a partir da relação entre o indivíduo e os objetos. Essa relação pode 

proporcionar informações sobre os affordances empregados em uma determinada situação, de 

modo a orientar e preparar o sujeito quanto a possíveis ações a serem desempenhadas por 

recursos tecnológicos, por exemplo.  

De acordo com Kaviani et al. (2020), affordance cognitivo tem como propósito de 

ação auxiliar o agente a pensar, conhecer, compreender, avaliar as oportunidades que a 

tecnologia pode lhe proporcionar. Para desenvolver uma defesa de mestrado, um 

planejamento se faz necessário, tanto por parte da banca examinadora quanto do mestrando, 

para que essa tecnologia seja usada de forma eficiente. Assim, o affordance tecnológico 

estabelece uma relação direta com o cognitivo. 

Quando o mestrando prepara com antecedência a apresentação verbal da sua pesquisa 

para um público específico, ele busca em experiências semelhantes assegurar um resultado 

positivo. Assim, planeja a sua atuação, pautando alguns pontos importantes que foram 

empregados em trabalhos anteriormente apresentados/assistidos por ele. Dentre esses 

trabalhos, podemos citar: elaboração dos slides (pensar no tempo e no que seria relevante para 

sua explanação); ensaio da sua fala (com colegas ou individualmente); testagem do programa 

de videoconferência que será utilizado (observar todos os recursos que serão necessários); e 

previsão de possíveis perguntas que a comissão poderá lhe fazer sobre a sua dissertação. Tudo 

isso ajudará o acadêmico no momento da execução dessa atividade, garantindo êxito na 

comunicação, bem como lhe acrescentando novos conhecimentos que serão úteis no futuro.  
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A interação é um elemento que colabora para o desenvolvimento cognitivo, por isso 

ela é fundamental para a constituição desse tipo de affordance. Porém, é preciso que se esteja 

atento às influências que o contexto e as regras estabelecidas em uma dada situação podem 

gerar. O indivíduo deve recorrer ao seu conhecimento de mundo, às informações fornecidas 

pelo meio, às experiências socioculturais, às convenções sociais e morais, entre outras, para 

que seja capaz de identificar as potencialidades cognitivas que a relação com o artefato torna 

possível durante as ações comunicativas (KAVIANI et al. 2020), inclusive as defesas orais de 

mestrado. 

É notório que esse tipo de affordance se relaciona com o affordance social, linguístico 

e tecnológico, uma vez que as oportunidades que estes oferecem potencializam o 

conhecimento a ser adquirido pelo sujeito, moldando as suas ações comportamentais 

conforme a situação de interatividade com os recursos disponibilizados pelo ambiente. 

Para Aronin e Singleton (2017), a ligação do ser humano com o meio social não se 

limita apenas ao espaço físico, também considera relevante os aspectos emocionais, morais, 

sociais, cognitivos, entre outros. Isso demonstra como o ambiente é um espaço rico que 

proporciona diversas possibilidades, dentre as quais, podemos citar as sociais e cognitivas que 

por sua vez colaboram para estruturação do affordance de linguagem. 

 

2.2.4 Affordance linguístico 

 

A linguagem é o recurso cognitivo essencial do ser humano. Através dela, eles podem 

lidar melhor com um ambiente em mudança. Quando a mudança é rápida, a linguagem 

também muda rapidamente. A pandemia de COVID-19 mudou o mundo inteiro em poucos 

meses. Não é surpresa, então, que palavras, expressões e novos affordances linguísticos 

tenham se multiplicado nas práticas sociais como consequência desta crise de saúde mundial.  

A abrangência do conceito de affordance amplia-se para incluir todas as possibilidades 

de ação disponibilizadas às pessoas que participam de práticas sociais. Entre as competências 

e habilidades que as pessoas desenvolvem como ser humano estão as habilidades para se 

expressar, seja na atividade da fala ou na escrita. A fala e a escrita estão profundamente 

sedimentadas nas práticas sociais das quais os humanos participam, perfeitamente 

entrelaçadas com outras habilidades.  

Para ilustrar a construção de affordance no campo da Linguagem, Van Lier (2004) 

descreveu um contexto imaginário em que ele está na França e não fala francês. Ao visitar 

alguém em seu escritório, a pessoa lhe diz "asseyez-vous." Ele não sabe o que a frase 
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significa, mas há uma cadeira e o interlocutor está apontando para ela (cadeira). Inicialmente, 

o contexto social não permite sentar automaticamente. É através dos gestos e o ato de proferir 

palavras, ainda que incompreensíveis para o ouvinte naquele momento, que essa sessão é 

permitida.  

Como visto nesta ilustração relativamente básica, várias interações entre o tema e o 

contexto se unem para proporcionar o sentar, ou seja, o resultado da percepção e ação. Da 

mesma forma, no gênero acadêmico defesa de mestrado, vários recursos matizados do 

ambiente podem interagir simultaneamente com professores, mestrando e audiência para 

proporcionar o sucesso da defesa. Assim, durante uma troca dinâmica, os professores podem 

encontrar várias possibilidades comunicativas, o que não é diferente neste contexto 

acadêmico, mesmo em tempo de pandemia. 

Os estudos de Van Lier (2004) são importantes para identificação dos affordances 

linguísticos, pois trabalham com as oportunidades de ação na aprendizagem de línguas. Sua 

abordagem foca na importância do sujeito ser ativo e agir sobre a língua de forma engajada no 

contexto interacional. Embora a nossa pesquisa não esteja direcionada para a aprendizagem de 

línguas, essa perspectiva nos ajuda a explorar as adaptações, modificações e influências que a 

nossa língua pode sofrer quando mediada por tecnologia.  

Minas (2017) considera o ambiente como um espaço que proporciona a interação entre 

as pessoas, o que acaba gerando possibilidades linguísticas que poderão ser percebidas com 

base nos objetivos, nas necessidades e na atuação do sujeito. Aqui percebemos a ligação entre 

o affordance social e linguístico, pois é no processo de colaboração entre sujeitos que a língua 

vai sendo usada e adaptada à ação comunicacional. Logo, percebemos que a potencialização 

da linguagem ocorre a partir da escuta e identificação das opiniões expressas, adequação e 

expansão do vocabulário, aprimoramento das habilidades discursivas e argumentativas, dentre 

outras.  

Segundo Van Lier (2004), há as possibilidades semióticas que podem ser acionadas, 

compartilhadas e usadas pelo agente que deve interpretar e adaptar as formas comunicativas 

ao seu contexto situacional. Por isso, quando nos comunicamos, seja pela fala, escrita, gestos, 

expressões faciais ou recursos tecnológicos, fazemos com base na interação sujeito-ambiente, 

o que requer dos envolvidos conhecimento sobre o propósito, o contexto e a linguagem 

(oral/escrito/visual) utilizada na ação linguística.  

Esse é o caso da defesa de mestrado, pois ao proferir o seu discurso, os participantes 

devem lembrar que por se tratar de um evento científico, a linguagem empregada precisa 

ser mais sistemática, objetiva e coerente com a intenção comunicacional desse exame oral.  
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Há uma ligação entre os affordances cognitivo e linguístico, já que para produzir o 

discurso nos padrões estabelecidos, os participantes devem buscar embasamento no 

letramento acadêmico, assim como em experiências em que precisou fazer uso da 

linguagem acadêmico-científica.  

De acordo com Santos Costa (2013), o affordance linguístico se constitui por meio da 

ação, interação e participação. Ou seja, esses três elementos cooperam para a sua 

compreensão e concretização em situações diversas. Podemos ilustrar essa afirmação com a 

interação síncrona que ocorre numa defesa de mestrado mediada por videoconferência. Essa 

comunicação em tempo real oportuniza a ação linguística à medida que o mestrando faz a sua 

exposição oral e a banca suas colocações. Assim, percebemos que a interatividade 

comunicacional nessa atividade acadêmica virtual possibilita trocas comunicacionais entre os 

participantes e a adaptação do discurso ao contexto situacional, seja oralmente pelo uso do 

microfone, seja por escrito no chat, seja pelo recurso da câmera e compartilhamento de tela.  

Ao longo desta seção, vimos que o emprego dos diferentes affordances é constituído 

pela capacidade do indivíduo de compreender o potencial dos artefatos que o ambiente 

disponibiliza. Também constatamos que os affordances estão relacionados, de modo que um 

contribui para a existência do outro. Ao promoverem atividades de interação social, as 

inovações tecnológicas acabam colaborando para o surgimento de novas habilidades  

tecnológicas, sociais, cognitivas e de linguagem. 

Logo, o sujeito potencializa ações sociais, tecnológicas, cognitivas e de linguagem na 

relação com os recursos disponibilizados pelo meio, de modo a utilizá-los conforme suas 

necessidades e interesses. Em suma, a flexibilidade no uso da tecnologia tem contribuído para 

manter as pessoas informadas e conectadas, potencializando as interações entre os agentes e 

os artefatos técnicos. A maleabilidade desse processo interativo oportunizou mudanças 

significativas na maneira como nos relacionamos com o outro, promovendo uma adaptação 

comunicativa e a projeção social em ambientes virtuais (NG, 2020). É o que vem acontecendo 

com as defesas de mestrado mediadas por videoconferência. 

 

2.3 Comunicação Mediada por Computador: videoconferência 

 

A comunicação mediada por computador (CMC) é um processo de comunicação 

humana que ocorre por intermédio de uma tecnologia, permitindo que pessoas localizadas em 

diferentes espaços físicos interajam umas com as outras com fins específicos. Os estudos 

sobre esse tipo de comunicação teve como marco inicial a década de 1970, mas foi em 1990 
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que apresentaram maior impacto ao utilizarem as conexões interpessoais da CMC (BAYM, 

2006 apud ZHUO, 2020). Isso aconteceu graças ao advento da internet e da tecnologia móvel 

que, ao longo dos anos, vem inovando a maneira como nos comunicamos.  

A comunicação mediada por computador é um conceito de interação social que é 

influenciado pela tecnologia digital e pela conexão de internet. Segundo Alqbailat (2019), a 

CMC via Internet pode se concretizar por meio de diferentes dispositivos. Tablet, 

computador, smartphone, entre outros, são aparelhos que possibilitam a comunicação online 

pelo facebook, instagram, twitter, e-mail, videoconferência etc. Logo, qualquer pessoa que 

tenha acesso a um desses meios digitais é capaz de gerenciar a ação comunicativa de modo 

independente, desde é claro, que saiba como utilizá-los, fazendo uso dos códigos verbais e 

não verbais que a tecnologia lhe disponibiliza, empregando-os conforme a necessidade 

sociocomunicativa. 

Com isso, entendemos que a CMC possui uma variedade de ferramentas que pode 

proporcionar ao usuário maior autonomia e flexibilidade quanto à ação comunicativa virtual. 

Alqbailat (2019) informa que esse tipo de comunicação se destaca pela rapidez, eficiência e 

dinamicidade com que as informações são compartilhadas entre indivíduos do mundo inteiro.  

Essa comunicação mediada por tecnologia pode ser classificada como síncrona e 

assíncrona. Zhuo (2020) define a primeira como aquela que promove o processo 

comunicativo em tempo real entre pessoas que se encontram em lugares distantes, dando-lhes 

a sensação de proximidade, como no caso de uma conversa por telefone ou por 

videoconferência. Já a segunda, diferencia-se por não acontecer de forma simultânea, ou seja, 

ela ocorre por e-mail, gravações de vídeos, fóruns de discussões, comentários em redes 

sociais etc.  

Compreendemos que ambas contribuem no processo comunicativo interacional, porém 

a comunicação síncrona, por estabelecer maior interatividade entre as pessoas, acaba se 

tornando preferencial, pois permite aos participantes interagirem social e linguisticamente em 

tempo real, através do diálogo, troca de informações, perguntas e até debate. Silva (2015) 

justifica que essa preferência se deve porque se trata de uma comunicação interpessoal online, 

que oferece aos sujeitos uma maior sensação de proximidade por conta do seu aspecto 

dialógico.  

Conforme Smith (2018), a modernização da comunicação síncrona surgiu pela 

necessidade de uma maior interatividade entre pessoas que se encontravam em locais 

diferentes.  Antes, isso só era possível por meio de uma ligação telefônica, o que custava caro, 
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além de haver também a limitação de permitir que os interlocutores apenas ouvissem a voz 

um do outro.  

Mais tarde, com a internet, surgem os bate-papos através do chat, uma ferramenta que 

possibilitou a comunicação síncrona no ambiente virtual. No entanto, Zhuo (2020) faz uma 

ressalva quanto a isso ao dizer que essa forma comunicativa só será considerada sincrônica, se 

a troca de mensagens ocorrer através do uso de dispositivos eletrônicos em que dois 

indivíduos, ou mais, estejam conectados ao mesmo tempo.  

A comunicação síncrona, quando mediada por tecnologia, pode se concretizar tanto 

pela fala quanto pela escrita. Entretanto, a internet continua inovando nesse campo, 

proporcionando o desenvolvimento de outras ferramentas comunicacionais que possibilitam 

uma maior conexão entre as pessoas. Uma delas é a videoconferência que permite ao 

indivíduo interagir com o outro, vendo e ouvindo seu(s) interlocutor(es) simultaneamente, 

independente da sua localização geográfica.  

De acordo com Dey-Plissonneau (2019), a videoconferência integra uma plataforma 

interativa digital que proporciona um espaço para a comunicação síncrona virtual entre 

pessoas de diferentes lugares, possibilitando que interajam a partir do uso de áudio, vídeo, 

compartilhamento de textos, som e imagem. Domingo e Araújo (2014, p. 40) acrescentam que 

essa tecnologia “reconfigura as noções convencionais de tempo e espaço nos contextos 

educacionais [...]”.  Ao usar essa ferramenta, professores e alunos podem se comunicar de 

forma sincronizada sem estarem no mesmo espaço físico. Foram justamente todas essas 

propriedades que despertaram o interesse de muitas faculdades e universidades por esse 

artefato técnico que está cada vez mais enraizado nas redes de computadores, sendo 

aperfeiçoado para oferecer uma comunicação mais flexível e com qualidade, fazendo emergir 

novas possibilidades de ação.  

Apesar de a videoconferência existir a bastante tempo, foi nesse período pandêmico 

que ela passou a ter maior visibilidade no meio social, sendo empregada em todos os setores 

da sociedade. Na esfera educacional, os cursos de pós-graduações foram os que mais aderiram 

ao uso de tal ferramenta nesse período de isolamento, o que possibilitou a realização das 

atividades que englobam o ensino acadêmico e ao mesmo tempo assegurou o cumprimento 

das medidas de segurança contra o coronavírus. 

No entanto, devemos reconhecer que bem antes desse isolamento social algumas 

instituições já vinham adotando o uso dessa ferramenta como um meio de garantir a 

participação de docentes que por algum motivo não podiam estar presentes fisicamente na 

banca a que estava destinado. Isso, provavelmente, acontecia por conta da falta de verbas das 
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instituições para custear as despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos 

examinadores que vinham de outras cidades ou estados. Outro motivo poderia ser a 

dificuldade em escolher uma data que fosse viável para todos os envolvidos na defesa de 

mestrado (OLIVEIRA, 2020).   

Algumas universidades e faculdades também já vinham utilizando a videoconferência 

com maior frequência para promover defesas de mestrado, aulas, cursos de extensão, 

formação continuada para o corpo docente e reuniões de projetos interinstitucionais 

(GARCIA; MALACARNE; TOLENTINO-NETO, 2013). Esse artefato técnico possibilitava 

a realização de diferentes atividades acadêmicas, partindo das mais simples para as 

complexas.   

A defesa de mestrado se enquadra no grupo das ações acadêmicas mais complexas, 

pois, como já mencionamos nesta dissertação, ela é última etapa avaliativa do curso para que 

o mestrando possa receber o grau de mestre. Portanto, requer uma maior atenção e dedicação 

dos professores e alunos envolvidos. Contudo, essa prática avaliativa pode ser ainda mais 

implexa com a integralização desta ferramenta, já que além de exigir dos docentes e discentes 

conhecimentos sobre o estudo, também será necessário domínio dessa ferramenta.  

Isso demonstra a necessidade de professores e alunos conhecerem a funcionalidade da 

videoconferência, bem como os recursos que ela oferece para que se possa manuseá-la com 

eficiência ao participarem de alguma ação comunicacional. Nesse caso, entendemos que a 

capacidade de uma pessoa interagir com as tecnologias exige certo nível de letramento digital 

(DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016). 

Conforme Souza et al. (2020), letramento digital pode ser entendido como a 

compreensão da função e aplicabilidade das ferramentas digitais de comunicação e 

informação de acordo com a situação comunicativa. Entendemos que é fundamental aos 

participantes de uma defesa online conhecer os elementos do artefato técnico que mediará o 

ato comunicativo.  

Recursos como a câmera e o microfone são importantes porque permitem ao aluno e à 

comissão avaliadora dialogarem à medida que veem e ouvem uns aos outros. Ela também 

proporciona ao acadêmico fazer a sua exposição oral acompanhada de slides. O mesmo vale 

para os membros da banca que podem realizar perguntas e observações não só pela oralidade 

como também projetá-las por meio do compartilhamento de tela. Isso contribui para manter a 

atenção da audiência na fala do expositor, de modo a compreender melhor a sua explicação, já 

que quando ouvimos, visualizamos e também falamos sobre determinado assunto, ele se torna 
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mais atrativo e significativo (LIMA; QUEIROZ; SANT’ANNA, 2018). Podemos observar um 

exemplo disso na figura 8 em que a exposição oral da mestranda é auxiliada por slides. 

 

Figura 8 – Projeção dos slides na apresentação de trabalho por videoconferência Meet 

 Fonte: Captura da tela de videoconferência da própria autora na plataforma Google Meet, 2022. 

 

Entendemos, portanto, que os recursos, disponíveis no software de videoconferência, 

são essenciais para tornar uma defesa de mestrado virtual mais próxima da modalidade 

presencial, pois, com o seu auxílio, o pós-graduando consegue apresentar o seu trabalho à 

banca examinadora, interagindo simultaneamente durante a realização dessa atividade 

acadêmica, o que ainda proporciona um maior desenvolvimento cognitivo, de modo a 

potencializar o conhecimento tecnológico, linguístico e social dos envolvidos (WHITE et al., 

2010, apud BOWER, 2015). 

Dey-Plissonneau (2019) se refere aos recursos que a videoconferência disponibiliza 

como semióticos. Ela os define como ações, materiais e artefatos utilizados com a finalidade 

de promover a comunicação, seja por aspectos fisiológicos como a voz, expressões faciais e 

gestos ou tecnológicos como câmera, microfone, chat, compartilhamento de tela etc. A 

pesquisadora enfatiza que a junção da tecnologia com participantes e atividade desenvolvida 

pode ser entendida de forma geral como recursos semióticos que possibilitam a mediação 

comunicacional no ambiente virtual.  

Portanto, vemos que a maneira como o usuário interage com essa ferramenta pode 

ativar muitas ações potenciais. Smith (2018) nos apresenta algumas dessas potencialidades ao 

relatar que a comunicação síncrona mediada por videoconferência promove a devolutiva de 



55 
 

informações de forma rápida e adequada, a partilha de conhecimentos diversos e ainda 

proporciona momentos criativos para ampliar a relação entre os participantes através da 

projeção social no meio virtual.  

Barros (2014) corrobora com essa ideia ao enfatizar que a interatividade é um 

elemento fundamental para desenvolver qualquer atividade virtual, desde que o indivíduo 

tenha consciência da utilidade do artefato técnico utilizado. Em uma defesa mediada por tal 

tecnologia, é preciso ligar a câmera para que mestrando e banca se vejam, pois numa 

conversação é importante que os sujeitos visualizem a expressão facial um do outro para que a 

interação comunicacional seja mais compreensiva. Também é necessário ligar o microfone 

para que as trocas linguísticas aconteçam entre os envolvidos. Além disso, há o chat que 

possibilita aos sujeitos se expressarem por meio da escrita. Esses artifícios semióticos se 

fazem necessários para tornar a comunicação ainda mais eficaz.  

Por isso, é essencial que os participantes de uma defesa virtual não só conheçam esses 

recursos, mas também sejam capazes de perceber as potencialidades que eles podem oferecer 

para essa prática avaliativa. Evans et al. (2016) explica que o affordance de uma tecnologia é 

compreendido como a capacidade de ação que pode ser proporcionada em uma dada situação.  

Contudo, o reconhecimento das ações potenciais depende da habilidade tecnológica do 

sujeito e da videoconferência escolhida para mediar uma defesa de mestrado, visto que alguns 

softwares apresentam mais serviços do que outros. Ao compararmos Zoom, Microsoft Teams 

e Meet, percebemos que apresentam algumas potencialidades em comuns. Entretanto, a 

diferença na escolha da tecnologia está nas vantagens que ofertam aos usuários quanto ao 

acesso e planos de custo. O quadro 2 ilustra algumas possibilidades de ação que a interação 

com a videoconferência pode proporcionar ao realizar uma atividade comunicativa.  

 

Quadro 2 – Possibilidades de ação da videoconferência 

(continua) 

 

POSSIBILIDADES DE AÇÃO 

 

 

❖ Permitir que as pessoas durante uma ação comunicativa vejam, ouçam, falem e compartilhem slides ou 

textos na sessão de videoconferência. 

❖ Oportunizar a participação de mais pessoas, podendo ter 100 ou mais participantes conforme a 

plataforma de videoconferência utilizada. 

❖  Gravar a atividade realizada e compartilhar com o grupo para que cada um possa revisar e avaliar o 

conteúdo conforme seus interesses. 
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❖ Desativar o microfone dos participantes e até remover aqueles que estiverem atrapalhando a atividade 

realizada. 

❖ Desativar o chat quando este estiver interferindo de forma negativa na atividade desenvolvida. 

❖ Bloquear convidados anônimos como forma de prevenir problemas futuros, como divulgação de 

informações sem a permissão dos participantes entre outros. 

❖ Inserir planos de fundo desfocados ou personalizados para evitar distrações do grupo e conservar a 

intimidade do participante.  

❖ Usar o modo pouca luz para melhorar a qualidade de vídeo em locais escuros. 

❖ Evitar as interrupções externas durante a ação comunicativa através do cancelamento de ruído 

inteligente.  

❖ Criar salas virtuais dentro da videoconferência para promover discussões em pequenos grupos.  

 

Fonte: Elaborado a partir de Singh e Awasthi (2020), Inteceleri (2021). 

 

As possibilidades de ação apresentadas nesse quadro auxiliaram na reflexão da 

relevância do agente conhecer a ferramenta empregada na mediação da defesa de mestrado, 

especialmente se for o encarregado de conduzi-la, uma vez que terá que criar a sala virtual, 

enviando o convite por e-mail ou apenas link para os participantes. Além disso, sendo o 

responsável por coordenar as quatro etapas dessa atividade acadêmica, deverá se manter 

atento à sua execução e ao artefato técnico utilizado. Da mesma forma, é importante que os 

demais envolvidos procurem conhecer a tecnologia da mediação, visto que todos têm uma 

função a exercer nessa prática avaliativa.  

A elaboração desse quadro também nos levou a perceber que a videoconferência 

possui desvantagens, visto que nem todas as pessoas têm as mesmas condições de acesso 

devido à questão financeira ou logística. Porém, diante da necessidade de obedecer às 

diretrizes de isolamento social, estabelecidas durante a crise pandêmica, mantendo-nos 

distantes fisicamente, essa ferramenta acabou se mostrando como a melhor opção para 

promover ações comunicativas síncronas, como no caso de uma defesa de mestrado. 

Compreendemos no decorrer deste capítulo como o conceito da Comunicação 

Mediada por Computador contribui para teoria dos affordances, uma vez que abordamos neste 

estudo as possibilidades de ação que o uso da videoconferência proporciona às defesas de 

mestrado. Assim, foi necessário conhecer a tecnologia empregada para promover esse tipo de 

atividade acadêmica, investigando como ela possibilita que os participantes interajam 

simultaneamente uns com os outros durante a realização dessa prática avaliativa mesmo 

estando separados geograficamente.  
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3  METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE  

 

Após apresentarmos os dois capítulos teóricos que compõem a revisão da literatura 

deste trabalho científico, chegou o momento de conhecer as escolhas metodológicas feitas 

para esta pesquisa. Elegemos a abordagem quali-quantitativa pela necessidade de uma análise 

interpretativista de dados que, em alguns momentos, foram tabulados e quantificados, 

permitindo uma medição numérica das relações entre esses dados por comparação para 

investigar criticamente as evidências e chegar a uma conclusão sistemática da percepção de 

affordances na defesa de mestrado mediada por videoconferência.  

Adotamos como procedimento metodológico um estudo de caso de cunho descritivo. 

Como instrumento de coleta, um questionário constituído com perguntas abertas, dicotômicas 

e de múltipla escolha, de modo a proporcionar o máximo de informações possível sobre o 

objeto de estudo investigado. Para desenvolver a análise de dados, optamos pelo modelo de 

Miles et al. (2014) que apresentaremos na seção 3.6 deste capítulo. Também discutimos 

informações relevantes sobre a população, amostragem, amostra e medida de qualidade.   

 

3.1 Abordagem de pesquisa 

 

Este trabalho desenvolveu-se no contexto da linha de pesquisa “Estudos do texto: 

produção e recepção” do Programa de Pós-graduação em Letras - PPGL da Universidade 

Estadual do Piauí – UESPI. A natureza desta pesquisa é aplicada, pois como Prodanov e 

Freitas (2013) afirmam, ela se propõe a criar novos conhecimentos, investigando a realidade 

com vistas a responder a questão-problema que envolve uma pesquisa. No caso deste 

trabalho, procuramos investigar a percepção dos docentes PPGL-UESPI sobre os affordances 

na defesa de mestrado mediada por videoconferência no período de crise pandêmica. Isso nos 

levou a configurar este estudo como algo novo a contribuir no acervo da academia.  

Nesta pesquisa, demos enfoque à abordagem quali-quantitativa, uma vez que a sua 

predominância está no método qualitativo, mas com a inclusão da quantificação de alguns 

dados. Segundo Gil (2021), esse tipo de estudo se enquadra como misto, pois estabelece uma 

combinação dos procedimentos qualitativos e quantitativos com a finalidade de abordar o 

nosso objeto de estudo, a percepção de affordances na defesa de mestrado mediada por 

videoconferência no contexto da pandemia de Covid-19, a fim de proporcionar uma maior 

reflexão acerca dos resultados obtidos.  
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A pesquisa quantitativa é apontada por Gil (2021) como aquela que delineia 

populações e fenômenos a partir de números e medidas estatísticas. Já o estudo qualitativo, 

para o mesmo autor, é aquele que se desenvolve em cima da perspectiva interpretativista que 

focaliza a construção do objeto de estudo de forma social com base na relação entre o mundo 

e a sociedade. Prodanov e Freitas (2013) acrescentam que esse tipo de abordagem não se 

preocupa em numerar ou medir dados, mas compreender e interpretar as informações 

coletadas, evitando qualquer forma de manipulação por parte do pesquisador. 

No entanto, reconhecemos que, como qualquer outro, esses dois métodos de enfoque 

possuem desvantagens. No caso da pesquisa qualitativa, o fato das interpretações serem 

subjetivas pode dificultar para o pesquisador realizar a análise dos resultados com precisão 

(FERREIRA, 2018). A quantitativa, por sua vez, limita-se a trabalhar com informações 

fechadas, considerando como relevante apenas o valor numérico (CARVALHO et al., 2019). 

Entendemos que essas duas abordagens se complementam, pois é realizada uma 

interpretação subjetiva do fenômeno em conjunto com dados estatísticos. No caso da nossa 

pesquisa, isso pôde ser percebido pela necessidade de traduzir em números parte das 

informações coletadas e ao mesmo tempo interpretá-las qualitativamente, visando a descrição,  

compreensão e explicação acerca da percepção de affordances  nas defesas de mestrado 

mediadas por videoconferência no contexto da pandemia de Covid-19. Logo, a abordagem 

quali-quantitativa garantiu maior confiabilidade e validade aos resultados obtidos neste 

estudo. 

 

3.2 Problema de pesquisa 

 

Toda investigação científica é iniciada pelo desejo do pesquisador de solucionar ou 

pelo menos contribuir na resolução, no entendimento de um determinado fenômeno social, 

natural ou humano. Esse processo ocorre por meio de uma questão-problema cuja função é 

nortear o estudo a ser desenvolvido (COSTA; COSTA, 2020).  Mas para se chegar ao 

problema de pesquisa, é preciso definir o tema e o seu recorte, uma vez que o primeiro faz 

referência ao assunto geral, enquanto o segundo é um aspecto relevante a ser averiguado 

(CARVALHO et al., 2019).   

Gil (2021) afirma que um problema de pesquisa pode ser elaborado de forma 

interrogativa ou declarativa. Segundo esse teórico a vantagem de ser uma pergunta é o seu 

caráter simples e direto que possibilita ao investigante focar nas informações que levarão às 

respostas. Já em forma de declaração, direciona o pesquisador aos possíveis métodos que 
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auxiliarão na inquirição dos dados. O fato é que uma problematização é sempre essencial para 

a realização de um estudo porque ela contribui para traçar o caminho a ser percorrido, 

adequando o grau de exigência teórico e metodológico, de modo a obter um resultado que seja 

satisfatório e com relevância científica (CARVALHO et al., 2019).   

É fundamental ter clareza quanto ao objetivo do estudo, uma vez que este dialoga 

diretamente com o problema de pesquisa a fim de determinar os resultados que se pretendem 

alcançar com o trabalho científico proposto (PRODANOV; FREITAS, 2013). Isso evidencia 

a relação direta entre a pergunta de pesquisa e o objetivo, uma vez que o primeiro busca uma 

resposta enquanto o segundo aponta como se fará para encontrá-la. O quadro a seguir 

apresenta a importância da articulação entre a questão e o objetivo geral e seus respectivos 

desdobramentos para a coerência do nosso estudo.   

 

Quadro 3 - Relação entre as questões norteadoras e os objetivos da pesquisa 

QUESTÃO GERAL OBJETIVO GERAL 

Quais são as percepções de affordance dos professores 

de letras da UESPI no uso da videoconferência para 

mediar as defesas de mestrado do PPGL-UESPI 100% 

remota durante o isolamento social? 

Conhecer as percepções dos professores do PPGL-

UESPI acerca da defesa de mestrado mediada por 

videoconferência, observando os affordances que 

emergem da interação com essa tecnologia durante a 

execução de tal atividade acadêmica no contexto da 

pandemia de covid-19.  

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Como os professores do PPGL-UESPI percebem 

esse novo processo de defesa de mestrado mediado 

pela videoconferência no contexto de ensino 

acadêmico durante a pandemia de Covid-19?  

➢ Quais são os principais affordances percebidos 

pelos docentes do programa na interação com a 

videoconferência numa defesa de mestrado durante o 

período pandêmico?  

➢ De que maneira os affordances encontrados na 

pesquisa se interligam numa defesa de mestrado 

online?  

 

➢ Descrever as percepções dos professores do 

programa sobre o novo formato de defesa; 

➢ Categorizar os affordances encontrados em uma 

defesa de mestrado mediada por videoconferência, a 

partir das percepções dos docentes do programa;  

➢ Identificar a conexão entre os affordances 

percebidos na defesa de mestrado mediada por 

videoconferência no contexto pandêmico.   

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

3.3 Desenho da pesquisa 

 

A metodologia tem um papel fundamental no desenvolvimento da pesquisa, pois é 

quem fornece os procedimentos e abordagens necessários a serem utilizados na realização de 

trabalhos científicos, proporcionando um detalhamento do estudo e da obtenção dos seus 

resultados. Contudo, a estratégia metodológica varia conforme o desenho de pesquisa 
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escolhido pelo investigador, uma vez que este se organiza em função da questão-problema de 

um estudo em que se busca conhecer algo a partir de uma população, amostragem, análise dos 

dados, entre outras.  

Selecionamos como desenho da nossa pesquisa o estudo de caso, definido por Yin 

(2001, p. 32) como “[...] uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real [...]”. Em outras palavras, trata-se de um 

procedimento que compreende situações sociais atuais, levando em consideração a descrição 

das características integrais e significativas de eventos práticos. Por isso, esse tipo de estudo 

se restringe “a uma ou poucas unidades, podendo ser uma pessoa, uma família, um produto, 

uma instituição, uma comunidade ou mesmo um país” (COSTA; COSTA, 2020, p.36).  

Esse procedimento metodológico utilizado na nossa pesquisa possibilitou 

descrevermos a realidade atual das defesas de mestrado do PPGL-UESPI a partir da 

percepção de um grupo específico de professores quanto aos principais affordances nas 

defesas de mestrado mediadas por videoconferência. Foi a experiência dos docentes com essa 

prática avaliativa, antes e durante a pandemia, que nos levou a considerá-los como os mais 

aptos a indicarem as diferentes possibilidades de ação que esse novo formato de defesa tem 

proporcionado aos propósitos científico-acadêmicos. 

Gil (2021) assevera que o estudo de caso pode proporcionar diferentes finalidades para 

uma investigação científica, por isso tem havido um aumento no número de pesquisas no 

âmbito das ciências que adotam esse método. Assim, classificamos este estudo de caso como 

de natureza descritiva, pois esta busca descrever, entre outros, o ponto de vista do grupo 

envolvido na pesquisa, fazendo uso de procedimentos padronizados de coleta para promover 

uma análise detalhada do objeto de estudo (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

Elegemos como instrumento para a coleta de dados o “questionário” (Apêndice B), 

que foi estruturado com perguntas abertas, dicotômicas e de múltipla escolha. Também o 

dividimos em partes para facilitar a organização das categorias de análise e a descrição da 

percepção de affordances nas defesas de mestrado mediadas por videoconferência, objeto de 

nossa pesquisa. 

Além disso, para este estudo de caso, adotamos a perspectiva interpretativista de dados 

que foram tabulados, alguns quantificados, sistematizados e comparados, com o propósito de 

descrever e compreender o objeto de estudo com base na percepção dos participantes, o que 

nos oportunizou conhecer, classificar e interpretar as informações recolhidas, descrevendo e 

categorizando os affordances identificados nas defesas online. Dito isso, seguimos 
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apresentando a população, método de amostragem e tamanho da amostra para maior clareza 

da estratégia metodológica desta pesquisa. 

 

3.4 População, amostra e amostragem 

 

Segundo Costa e Costa (2020, p. 43), a “população é o conjunto de todos os elementos 

em que, cada um deles, apresenta uma ou mais características em comum. A amostra é parte 

dessa população. A amostragem é o procedimento para obtenção de uma amostra”. 

Entendemos que o primeiro passo é determinar o universo do estudo a ser desenvolvido, uma 

vez que este servirá de base para que os processos aconteçam. Definimos como população 

desta pesquisa os professores do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 

Estadual do Piauí, localizado no Campus Torquato Neto, na cidade de Teresina-PI. 

 

3.4.1 Método de amostragem 

  

Segundo Richardson (2012), geralmente, é muito difícil para o(a) pesquisador(a) 

conseguir recolher as informações da população inteira, pois esta pode apresentar uma 

quantidade grande de participantes, o que demandaria um tempo e um custo maior que o 

esperado, podendo tornar o trabalho extenso e até cansativo. Portanto, é válido considerar 

uma parcela que represente o universo da pesquisa a ser desenvolvida. Essa parcela é 

chamada de amostra e a sua seleção é feita conforme o método de amostragem escolhido 

pelo(a) pesquisador(a). Gil (2021) informa que os tipos de amostragem são muitos, porém 

eles se dividem em dois grupos maiores: probabilístico e não probabilístico.  

Neste estudo, optamos por uma amostragem não probabilística, visto que a seleção da 

amostra não aconteceu por base matemática, mas sim de forma intencional. De acordo com 

Gil (2021), a amostragem em questão pode englobar: acessibilidade, tipicidade, 

intencionalidade, cotas, bola de neve e saturação. Preferimos a amostragem de 

intencionalidade por ser um método em que “o pesquisador usa seu julgamento para 

selecionar membros da população que possam fornecer informações relevantes” (COSTA; 

COSTA, 2020, p.44).  

A opção pela modalidade de amostragem não probabilística intencional se deu porque 

consideramos os professores do programa como sendo os mais qualificados para se 

posicionarem quanto às possibilidades de ação que a videoconferência pode oferecer ao 

mediar as defesas de mestrado, o que viabiliza a descrição que este estudo de caso propõe. 
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Além disso, os docentes já tinham experiência em organizar, orientar e avaliar as dissertações 

defendidas presencialmente e continuaram exercendo a mesma função na promoção de 

defesas remotas no contexto de pandemia, fato que lhes credita uma percepção ainda mais 

apurada sobre o antes e o depois, as defesas presenciais e as virtuais, ou seja, eles têm 

condições de informarem, com base nas suas experiências, o que mudou com esse novo 

formato de defesa e o que se manteve; o que tinha no presencial e não foi possível continuar 

no online; o que não tinha antes e passou a ter nas defesas mediadas por videoconferência 

durante a pandemia. 

Com base nisso, definimos dois critérios que nos ajudaram no processo de seleção da  

amostra desta pesquisa: 1) professores que tenham feito ou ainda façam parte do corpo 

docente do PPGL-UESPI; 2) Professores que tenham participado de pelo menos uma banca 

examinadora de defesa de mestrado por videoconferência no período da pandemia de covid-

19. Obtivemos uma amostra significativa da população deste estudo, de modo a nos fornecer 

informações sobre as percepções que emergiram dos affordances com a integralização da 

videoconferência nas defesas de mestrado no contexto pandêmico.  

  

3.4.2 Tamanho da amostra    

 

Gil (2021) define amostra como “um subconjunto do universo ou da população, por 

meio do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população”. 

Procuramos definir a amostra desta pesquisa com base nos critérios mencionados na subseção 

3.4.1, o que resultou no total de 7 (sete) participantes, 2 (dois) professores da área de 

linguística e 5 (cinco) da área de literatura. 

A falta de paridade entre as quantidades distintas de docentes na pesquisa se deve em 

parte ao fato do PPGL-UESPI apresentar no quadro docente um número maior de educadores 

no campo da literatura. Isso provavelmente se deve porque quando esse curso de mestrado foi 

criado nessa instituição, em 2010, teve inicialmente a literatura como única área de 

concentração. Apenas 6 (seis) anos depois, quando o quadro de doutores em linguística da 

UESPI apresentou as condições necessárias, é que se implantou uma nova área de 

conhecimento no âmbito dos estudos de linguagem. Atualmente, o referido programa trabalha 

em 2 (dois) campos de pesquisa: Literatura, Memória e Cultura13; Linguagem e Cultura14. 

                                                           
13 Linhas de pesquisa: Literatura, Historiografia e Memória Cultural; Literatura e outros Sistemas Semióticos.  
14 Linha de pesquisa: Estudos da Linguagem: descrição e ensino. 
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O fato de a orientadora deste trabalho e um dos avaliadores serem da área da 

linguística também contribuiu para essa disparidade, pois devido o risco de terem suas 

opiniões influenciadas pela sua proximidade com nosso estudo ficaram impossibilitados de 

comporem o grupo de participantes da pesquisa, o que evitou posicionamentos condicionados.  

 Após esclarecermos como se deu a seleção da amostra deste estudo, seguimos 

explicando o processo de coleta e análise de dados, bem como a medida de qualidade desta 

pesquisa. 

 

3.5 Coleta de dados 

 

Toda pesquisa é desenvolvida com a finalidade de proporcionar algo que seja 

relevante para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. Quando envolve seres 

humanos, é preciso que haja uma maior atenção com relação à integridade física e mental do 

participante, que deve ter sua identidade preservada durante e depois de concluído o estudo. 

Por isso, retiramos deste trabalho todas as informações referentes ao perfil dos participantes e 

nas análises nos referimos a eles como P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Além disso, como a nossa 

fonte de coleta envolve pessoas, buscamos seguir as orientações estabelecidas pelas 

resoluções nº 466/12 e nº 510/16. Portanto, a coleta de dados desta pesquisa somente teve 

início depois de receber um parecer favorável (ver anexo A) do Comitê de Ética, aprovando a 

realização do estudo. 

Como a abordagem empregada neste estudo foi quali-quantitativa, optamos pelo 

procedimento de coleta de dados “questionário” (ver apêndice B). De acordo com Gil (2021, 

p. 137), esse instrumento é uma “técnica de investigação composta por um conjunto de 

questões que são submetidas às pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas [...]”. Isso confirma a 

utilidade que o questionário tem para o desenvolvimento de uma pesquisa, uma vez que ele 

possibilita ao pesquisador recolher informações junto aos participantes, oportunizando um 

maior aprofundamento sobre a temática explorada.    

Marconi e Lakatos (2021, p. 218) afirmam que esse “é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do investigador”. Aragão e Mendes Neta (2017) complementam que 

o questionário deve ser organizado com perguntas claras, diretas e objetivas, evitando 

qualquer questão que seja duvidosa.   
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Procuramos elaborar esse instrumento de coleta conforme a problematização da nossa 

pesquisa e com base em leituras previamente realizadas sobre o tema. Com perguntas abertas, 

dicotômicas e de múltipla escolha, o intuito foi o de não tornar o seu preenchimento cansativo 

e ao mesmo tempo possibilitar o recolhimento do máximo de informações sobre os impactos, 

as mudanças, as potencialidades que o uso da videoconferência tem gerado nas defesas de 

mestrado, a partir da percepção dos informantes.  

Marconi e Lakatos (2021) também advertem que como qualquer outra técnica de 

coleta de dados, o questionário tem suas vantagens e desvantagens. No caso da nossa 

pesquisa, vimos como vantagem o fato da pesquisadora e do participante economizarem 

tempo, já que esse instrumento permitiu ao informante respondê-lo no horário que lhe fosse 

mais conveniente, não necessitando da presença da investigadora para fazê-lo. Também 

percebemos que o modo como as perguntas foram elaboradas tornou o preenchimento do 

questionário mais prático e pertinente ao participante, facilitando a análise das respostas por 

parte da responsável pelo estudo.  

Como desvantagens desse processo da coleta de dados, consideramos a não devolutiva 

ou mesmo a demora no retorno de alguns questionários e TCLE. No entanto, reconhecemos 

que essas dificuldades não são específicas desse instrumento, pois outras técnicas também 

estão sujeitas a essas falhas.  

Assim, consideramos a adesão ao questionário adequada para obtenção de dados para 

esta pesquisa, uma vez que o seu propósito foi alcançado ao nos fornecer informações 

relevantes sobre a percepção dos professores do PPGL-UESPI acerca dos affordances nas 

defesas de mestrado mediadas por videoconferência no contexto da pandemia de Covid-19. 

O questionário foi estruturado em 5 (cinco) partes. Com exceção da primeira, as outras 

quatro partes foram organizadas conforme as categorias de análise a que pertencem. A Parte I 

(quatro perguntas) visou definir o perfil dos participantes da pesquisa (formação acadêmica, 

área e tempo de atuação no mestrado); a Parte II (cinco perguntas) objetivou identificar 

diferentes potencialidades tecnológicas que a interação com essa ferramenta pode 

proporcionar aos participantes dessa prática avaliativa; a Parte III (quatro perguntas) foi 

elaborada para observar as possibilidades de interação entre banca, mestrando(a) e audiência 

para que o processo comunicativo nessa atividade acadêmica online seja mais efetivo; a Parte 

IV (quatro perguntas) viabilizou uma discussão sobre as adaptações que esse novo formato de 

defesa tem proporcionado à linguagem; e a Parte V (quatro perguntas)  promoveu uma 

reflexão sobre o aprimoramento do conhecimento acerca das defesas de mestrado mediadas 

por essa tecnologia. 
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Por conta deste período de pandemia, a nossa coleta de dados seguiu as orientações da 

CONEP (2021) para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual. 

Primeiramente, convidamos cada candidato participante da pesquisa via email, com intuito de 

motivar a integração de todos ao nosso estudo. Enviamos, a 17 professores do PPGL- UESPI, 

por esse meio digital o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE com todas as 

informações necessárias sobre o estudo e também o questionário com informações básicas 

sobre a pesquisa, além de orientações quanto ao seu preenchimento e devolutiva para a 

pesquisadora responsável. À medida que o TCLE e o questionário foram sendo devolvidos, 

agradecemos aos participantes pela disponibilidade em colaborar com o nosso trabalho. E 

após a devolutiva de 7 (sete) questionários, demos início ao processo de análise e discussão 

dos dados. 

 

3.6 Análise de dados 

  

O processo de coleta se relaciona diretamente com a análise de dados, uma vez que as 

informações recolhidas a respeito da temática são organizadas com base no método escolhido 

para realizar a apreciação dos dados. No caso da nossa pesquisa, optamos pelo modelo 

proposto por Miles, Huberman e Saldaña (2014) que sugere a organização da análise em três 

etapas: condensação de dados; exibição de dados; e desenhos de conclusão e verificação.  

 

Figura 9 - Relação entre coleta e análise de dados 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação do modelo interativo de Miles et al. (2014). 
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Observe que a figura 9 apresenta a relação entre a coleta de dados e os três 

componentes de análise, demonstrando a relevância da conexão entre eles para que possamos 

compreender, interpretar e descrever as informações coletadas neste estudo acadêmico-

científico.  

A conexão entre esses quatro momentos da pesquisa foi essencial para obtenção dos 

resultados, já que os dados coletados foram condensados, compactados e examinados 

minuciosamente, o que nos possibilitou descrever o objeto de estudo e levantar inferências 

relevantes, confirmando as categorias de análise pré-estabelecidas. Esse processo permitiu 

que nos movimentássemos de forma alternada entre essas três etapas a fim de verificar, 

revisar, compreender, interpretar, discutir, descrever e organizar as informações fornecidas 

pelos participantes até chegar ao desenho final das conclusões desta pesquisa. 

 

3.6.1 Condensação de dados 

 

A condensação é a primeira etapa da análise de dados. Ela tem a função de descrever, 

selecionar, focalizar, resumir e transformar as informações coletadas de quaisquer 

instrumentos que possibilitem explorar a temática pesquisada. Esse processo permite ao 

investigador uma reflexão crítica quanto à síntese dos dados codificados, de modo a introduzir 

apenas aqueles que são relevantes ao estudo, removendo os que forem desnecessários (MILES 

et al., 2014).   

Nesta etapa, o primeiro momento ocorreu por meio de leituras e anotações sucintas 

dos 7 (sete) questionários devolvidos pelos participantes desta pesquisa. Em seguida, 

organizamos todas as respostas em tabelas simples, conforme a ordem em que as perguntas 

vinham dispostas no instrumento de coleta e dentro de uma das categorias de análise: 

affordance tecnológico; affordance social; affordance linguístico; affordance cognitivo. 

Conservamos a originalidade das respostas subjetivas, selecionando as que melhor se 

enquadravam para o corpo da nossa análise, parafraseando-as somente no momento das 

reflexões. Quanto às questões objetivas, foram tabuladas quantitativamente, ato que por si já 

gerou conclusões, mas que também permitiu esboçarmos inicialmente algumas inferências.  

 

3.6.2 Exibição de dados 

  

A exibição de dados é a segunda etapa da atividade de análise. Ela consiste na 

composição das informações de forma estruturada e condensada, visando favorecer o 
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processo de compreensão do pesquisador sobre o fato investigado. Quando bem organizada, a 

exibição permite que uma quantidade específica de dados seja observada de forma completa 

no mesmo espaço, o que favorece a resposta ao problema de pesquisa (MILES et al., 2014). 

Essa etapa se define como um formato visual que expõe informações metodicamente 

descritas, possibilitando a extração de conclusões e a efetivação de ações relevantes para o 

trabalho científico. Isso acontece porque o seu processo de estruturação é feito de modo 

coerente, pois procura se estabelecer um paralelo entre os dados, identificando as diferenças, 

semelhanças e observando os resultados que eles proporcionam (MILES et al., 2014). 

Como são 7 (sete) questionários, consideramos o uso das tabelas como melhor opção 

para descrever, visualizar, sistematizar, comparar e interpretar os dados. Assim, refizemos 

esse instrumento analítico, procurando estruturar melhor as informações quantificadas ou não, 

a fim de torná-las mais compreensivas, o que nos permitiu extrair nossas próprias conclusões. 

Também observamos que quanto mais analisamos, mais afunilamos a discussão em torno dos 

affordances identificados, proporcionando uma maior reflexão acerca da categoria analisada.  

Além disso, nessa etapa, percebemos a importância de continuar condensando as 

informações para obtenção de resultados práticos e satisfatórios. Apesar de termos organizado 

todas as questões em tabelas para facilitar a nossa compreensão e interpretação dos dados, no 

corpo do capítulo de análise e discussão, apresentamos apenas duas tabelas em cada categoria 

e expomos em forma de citação direta longa respostas subjetivas dos participantes da pesquisa 

que consideramos relevantes para discutir a categoria de affordance examinada.   

 

3.6.3 Desenhos de conclusão e verificação 

  

A última etapa desse modelo é o desenho de conclusão e verificação. Esse desenho 

começa a ser elaborado desde o início da coleta de dados quando o pesquisador busca 

compreender a temática investigada, procurando entender as concordâncias, amostras, ideias 

ocasionais, comentários e propostas (MILES et al., 2014).  Isso resulta em conclusões 

temporárias, uma vez que elas são baseadas apenas em evidências e propostas que ainda 

precisam ser avaliadas.  

As conclusões serão consideradas finalizadas quando o pesquisador verificar a 

credibilidade, transferibilidade, confiabilidade e confirmabilidade dos dados coletados. Se não 

o fizer, a pesquisa pode ser vista como inadequada por não ser confiável (MILES et al., 2014). 

Dessa forma, é fundamental assegurar a confiabilidade e a validade do instrumento de coleta 
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da pesquisa, já que por intermédio dele pode-se recolher as informações necessárias para o 

desenvolvimento do estudo.  

O questionário utilizado nesse trabalho foi elaborado com base em fontes voltadas 

para a temática e instrumentos de coleta considerados adequados pelo êxito que obtiveram nos 

estudos em que foram empregados. Além disso, extraímos do universo desta pesquisa uma 

parcela significativa que nos permitiu reger a investigação e organizar os dados, de modo a 

fornecer um retorno considerável ao programa. Também, registramos e revisamos 

cuidadosamente cada etapa da nossa análise, fazendo uso de leituras minuciosas, compreensão 

e interpretações críticas acerca das informações disponibilizadas. Todas as descobertas foram 

relacionadas à teoria abordada nesta dissertação, o que proporcionou conclusões relevantes 

para o estudo.  

É válido ressaltar que durante todo o processo de análise desta produção acadêmica, 

uma conclusão foi sendo construída na proporção em que as informações foram sendo 

avaliadas, bem como verificadas a sua confiabilidade e validade até obtermos o arremate final 

em que confirmamos como os docentes do PPGL-UESPI percebem os affordances 

tecnológicos, sociais, linguísticos e cognitivos nas defesas de mestrado mediadas por 

videoconferência nessa crise pandêmica. Ademais, averiguamos que eles se relacionam 

diretamente, de modo que um contribui para a existência do outro e, consequentemente, para a 

efetivação desse novo formato de defesa no contexto acadêmico.  

  

3.7  Medidas de qualidade 

 

Para uma pesquisa ser considerada adequada, é primordial que os dados coletados 

sejam explorados e organizados rigorosamente, preservando a confiabilidade e a validade da 

produção científica. Como a predominância deste estudo é qualitativa, foi necessário focar 

nos critérios sugeridos por Miles et. al (2014, apud FERREIRA, 2018): 

➢ A credibilidade deste trabalho vem sendo assegurada desde a escolha do tema, uma 

vez que este estudo tem sido regularmente orientado, seguindo as sugestões e fazendo 

correções solicitadas pela orientadora.  

➢ A transferibilidade é asseverada nesta pesquisa ao passo que, durante todo o estudo, 

nos mantivemos autoconscientes sobre suposições, preconceitos e valores pessoais, e a 

forma como eles podem interferir na produção científica. Além disso, todos os 

achados foram relacionados à teoria abordada neste trabalho confirmando a sua 

relevância. 
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➢ A confiabilidade desta pesquisa pode ser percebida pela escolha da abordagem 

metodológica, que junto ao desenho da pesquisa, contribui para a caracterização 

científica deste trabalho, possibilitando que o propósito estabelecido seja alcançado.   

➢ A confirmabilidade foi garantida ao seguirmos a ordem padronizada da coleta e 

análise de dados para determinar as conclusões particularizadas deste estudo, 

lembrando que estas foram vinculadas à exibição de dados para reafirmar a sua 

validade.  

 

Apresentada todas as etapas da metodologia que regem nosso estudo, partimos para o 

próximo capítulo cujo propósito é analisar os dados recolhidos, discutindo os resultados 

obtidos na pesquisa. 
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4  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, analisamos e discutimos os dados coletados nos questionários 

respondidos pelos participantes da pesquisa e os organizamos em 4 (quatro) subseções, sendo 

cada uma equivalente a uma categoria de affordance. Agrupamos e categorizamos os 

affordances identificados com base nas informações fornecidas pelos participantes a respeito 

da sua percepção acerca dos affordances nas defesas de mestrado por videoconferência 

durante a pandemia de covid-19. Para conservar o anonimato dos participantes deste estudo, 

retiramos os dados referentes ao perfil dos informantes e os identificamos ao longo do 

capítulo como P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7.  

 

4.1 Categorização dos affordances  

 

Esta seção foi construída com base nos dados fornecidos pelos participantes da 

pesquisa, o que nos permitiu categorizar os affordances percebidos no gênero acadêmico 

defesa de mestrado ao ser mediado por videoconferência. As próximas quatro subseções 

trazem uma análise das informações recolhidas, partindo de quatro categorias pré-

estabelecidas, conforme referencial teórico.  

 Na primeira categoria, analisamos os affordances tecnológicos em que identificamos 

diferentes potencialidades que a interação com a videoconferência pode proporcionar aos 

participantes dessa prática avaliativa. Na segunda, os affordances sociais, observamos as 

possibilidades de interação entre banca, mestrando(a) e audiência para que o processo 

comunicativo nessa atividade acadêmica seja mais efetivo. Na terceira categoria, discutimos 

os affordances linguísticos, refletindo sobre as adaptações que esse novo formato de defesa 

tem proporcionado à linguagem. A quarta categoria, affordances cognitivos, reflete sobre o 

aprimoramento do conhecimento acerca das defesas de mestrado mediadas por essa 

tecnologia.  

 Iniciamos o processo de categorização com os affordances tecnológicos, visto que é 

preciso conhecer as potencialidades da videoconferência, de modo a discutir as demais 

categorias de affordances, observando como se relacionam umas com outras e como 

contribuem para a concretização da defesa de mestrado no cenário pandêmico.  
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4.2.1 Percepção dos affordances tecnológicos na defesa de mestrado por videoconferência   

 

Seguindo o trabalho de James J. Gibson (1977, 1986), os affordances referem-se a 

todas as ações possíveis correspondentes à materialidade dos artefatos tecnológicos em 

relação ao homem e ao meio ambiente. Nesta subseção, analisamos a categoria dos 

affordances tecnológicos com o intuito de conhecer a percepção dos participantes da pesquisa 

acerca das potencialidades que a videoconferência pode proporcionar para as defesas de 

mestrado no cenário da pandemia de Covid-19. Assim, optamos por iniciar essa investigação, 

questionando os professores do PPGL-UESPI acerca da sua experiência com esse novo 

formato de defesa, pois foi a primeira vez que o programa promoveu essa prática avaliativa 

100% online.   

Dos 7 (sete) participantes deste estudo, 5 (cinco), P1, P3, P5, P6 e P7, declararam que 

mesmo sendo a primeira vez utilizando a videoconferência para mediar essa atividade 

acadêmica, não se sentiram  intimidados, nem necessitaram da intervenção de terceiros para 

realizar as defesas online. Apenas P2 afirmou que está habituado a manusear essa tecnologia, 

enquanto P4 informou que no início teve que pedir ajuda, já que essa foi a sua primeira 

experiência com defesas virtuais, o que levou a considerá-la assustadora. Dessa forma, 

constatamos que a maioria dos informantes possuía o conhecimento necessário para utilizar 

adequadamente esse artefato técnico na mediação dessa prática avaliativa, fazendo as 

adaptações necessárias no âmbito acadêmico. Tanto é verdade que nenhum dos participantes 

relatou a necessidade de continuar solicitando a ajuda de outros ao empregar essa ferramenta 

digital.  

Sendo o affordance tecnológico definido como um conjunto de funções que uma 

tecnologia possibilita, ou restringe, as ações de uma pessoa ao utilizá-la (DINI, 2020), 

consideramos relevante saber dos participantes qual plataforma de videoconferência foi 

adotada pelo programa nesse período de isolamento social. Todos os informantes declararam 

utilizar a mesma plataforma de videoconferência: Google Meet. Esta tem sido uma das muitas 

ferramentas que vem possibilitando a continuidade das atividades acadêmico-científicas do 

PPGL-UESPI durante essa crise pandêmica. Entendemos que a preferência por esse software 

se deve porque antes da pandemia de Covid-19 a Universidade Estadual do Piauí já vinha 

utilizando o sistema do antigo Gsuíte15 agora chamado de Google Workspace. Embora o uso 

                                                           
15 É a solução do Google para melhorar a comunicação e o aprendizado em sala de aula. Com ele, as novas 

tecnologias disponíveis e os serviços do Google são direcionados para as atividades didáticas e para o contato 

direto, em tempo integral, entre alunos e professores (SANTO DIGITAL, 2022). 
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do Meet não fosse frequente na instituição, ele passou a ser empregado regularmente durante 

o período de isolamento social, o que possibilitou ao programa retornar às suas atividades 

acadêmicas. A instituição adotou o Google Workspace for Education Fundamentals16 que 

garantiu aos professores maior autonomia na realização de suas ações pedagógicas no 

ambiente virtual devido à vasta gama de recursos disponibilizada.  

Para manusear essa ferramenta adequadamente, faz-se necessário conhecê-la bem a 

fim de compreender as possibilidades de ação que ela oferece nas defesas de mestrado. Isso 

nos leva aos affordances tecnológicos definidos por Gaver (1991) como os que são 

percebidos no processo de interação do agente com a tecnologia utilizada. Assim, solicitamos 

aos informantes que enumerassem, pelo grau de importância, as potencialidades que os 

surpreenderam positivamente ao realizarem essa atividade acadêmica por intermédio da 

videoconferência. Na tabela 1, exibimos a ordem que cada participante estabeleceu sobre 

como percebe essas ações potenciais nas defesas virtuais. 

 

Tabela 1 - Potencialidades da videoconferência pela ordem de importância 

ORDEM DA 

POTENCIALIDADE 

RESPOSTAS 

 

PRIMEIRO 

 

P3, P6, P7 

Flexibilidade 

 

 

P1 

Fácil de usar 

 

P2 

Acessibilidade 

 

 

P4 

Utilidade 

 

 

P5 

Feedback 

imediato 

 

SEGUNDO 

 

P1, P4, P6, P7 

Acessibilidade  

 

P2  

Utilidade 

 

P3 e P5 

Fácil de usar 

 

- 

 

- 

 

TERCEIRO 

 

 

P1, P2, P4  

Vasta gama de recursos 

 

 

P3, P5, P7 

Utilidade 

 

P6 

Feedback imediato 

 

- 

 

- 

 

QUARTO 

 

P2 e P7 

Fácil de usar 

 

 

P1 

Feedback 

imediato 

 

P3 

Vasta gama  

de recursos 

 

P4  

Flexibilidade 

 

P5 

Acessibili

dade 

 

QUINTO 

 

P1 e P2 

Flexibilidade 

 

 

P3  

Acessibilidade 

 

 

P4 e P7 

Engajamento e 

diversão das pessoas 

 

P5 

Vasta gama 

de recursos 

 

P6 

Fácil de 

usar 

 

 

SEXTO 

 

P2, P3, P4, P7 

Feedback imediato 

 

 

P5 

Flexibilidade 

 

 

P1 

Utilidade 

 

 

P6 

Vasta gama 

de recursos 

 

- 

 

SÉTIMO 

 

P1, P2, P3, P5, P6 

Engajamento e diversão 

das pessoas 

 

P4 

Fácil de usar 

 

 

P7 

Vasta gama de 

recursos 

 

- 

 

 

 

- 

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 

                                                           
16 Essa tecnologia inclui ferramentas e recursos essenciais para a educação, como Google Sala de Aula, 

Documentos, Planilhas, Apresentações, Formulários e muito mais. Também traz apps de comunicação (Meet, 

Gmail, Chat) e prevenção contra perda de dados (H.T.SOLUTIONS, 2022). 
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Os dados apresentados demonstram que os participantes divergem sobre a ordem de 

relevância de cada ação potencial ao classificarem uma mesma potencialidade em posições 

diferentes. Um exemplo é que P1 enquadrou “fácil de usar” em primeiro lugar, enquanto P4 a 

colocou em último. Embora tenha sido a primeira experiência de P1 com essa tecnologia na 

mediação de defesas de mestrado, ele se surpreendeu positivamente com o fato da 

videoconferência ser fácil de usar, pois conseguiu manuseá-la sem auxílio de outros. P4, por 

sua vez, selecionou essa potencialidade como a menos importante, possivelmente por conta da 

sua dificuldade inicial em utilizar essa ferramenta. Isso confirma que a percepção dos 

participantes quanto ao uso da videoconferência ocorre de forma particularizada, conforme o 

conhecimento, capacidade e experiência que possuem com esse artefato técnico. Portanto, 

entendemos que o affordance tecnológico está direcionado à maneira como uma ferramenta 

simultaneamente habilita e restringe as ações que os usuários podem realizar com ela em uma 

dada situação comunicativa. 

Apesar das divergências, algumas potencialidades foram igualmente classificadas, 

considerando seu grau de relevância nas defesas virtuais, pelos participantes. É o caso de P3, 

P6 e P7 que elegeram a “flexibilidade” como a ação potencial mais importante. Segundo 

Domingo e Araújo (2014), a videoconferência é uma ferramenta que supera o distanciamento 

geográfico ao possibilitar uma comunicação sincronizada entre os participantes que se 

encontram em locais distintos. Logo, podemos afirmar que o affordance tecnológico se 

configura na possibilidade dessa ferramenta proporcionar uma maior flexibilidade quanto ao 

espaço, uma vez que ela permite a participação simultânea das pessoas nas defesas online de 

qualquer lugar do mundo, sem precisarem sair de suas residências. E nesse período de 

pandemia, em que se fez necessário evitar aglomeração de pessoas no mesmo espaço físico, 

seu uso se tornou favorável para a concretização desse gênero acadêmico.  

Outro affordance tecnológico que apresentou convergência foi a “acessibilidade”, 

apontada como a segunda mais importante potencialidade por 4 (quatro) dos 7 (sete) 

participantes. Antigamente, eram necessários vários equipamentos para o funcionamento da 

videoconferência, porém, com os avanços tecnológicos, as pessoas passaram a ter cada vez 

mais acesso a esse artefato técnico, visto que agora pode ser instalado em diferentes 

dispositivos eletrônicos, como smartphone, tablet, notebook, entre outros. Isso tem facilitado 

o acesso a essa ferramenta e, consequentemente, às defesas de mestrado por ela mediadas, 

visto que há uma melhor aplicação dos recursos audiovisuais.    

Observando novamente a tabela 1, vemos que P1, P2 e P4 enquadraram “vasta gama 

de recursos” como terceiro affordance tecnológico mais relevante da videoconferência, 
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enquanto P3, P5 e P7 elegeram “utilidade”. Os participantes basicamente se concentraram 

entre duas potencialidades que demonstram uma relação de complementariedade, tendo em 

vista que o sujeito precisa ser letrado digitalmente para manusear todos os recursos ofertados 

por essa ferramenta, entendendo quão útil ela pode ser na mediação das defesas de mestrado 

ao longo dessa pandemia.  

Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p.17) definem letramento digital como “[...] as 

habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, compartilhar e criar sentido 

eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital”. Sendo a 

videoconferência uma tecnologia comunicativa com múltiplos artifícios digitais, faz-se 

necessário que tanto orientador quanto professores examinadores e mestrando saibam 

identificar os recursos dessa ferramenta, compreender a função de cada um e usá-los com 

eficiência, de modo a garantir que a comunicação ocorra de forma ativa entre eles ao longo 

dessa prática avaliativa. Foi o que ocorreu com 5 (cinco) dos participantes que declararam não 

ter precisado da ajuda de terceiros para manusear esse artefato técnico, embora tenha sido a 

primeira experiência.  

Os participantes da pesquisa compreendem a videoconferência como uma tecnologia 

que possui vasta gama de recursos, o que leva ao reconhecimento da sua utilidade para 

promover as defesas de mestrado no contexto pandêmico. Isso pode ser entendido como 

affordances tecnológicos, já que é a partir da interação com essa ferramenta que o agente 

amplia o seu conhecimento acerca da funcionalidade e aplicabilidade dela no âmbito 

acadêmico. 

Os dados coletados evidenciam que os participantes da pesquisa sabem que durante a 

defesa online é extremamente necessário que os envolvidos dominem no mínimo os recursos 

básicos da videoconferência porque são eles que oportunizam as diferentes possibilidades de 

ação, que podem ser percebidas ou não pelos sujeitos. Câmera, microfone e compartilhamento 

de tela são alguns dos artifícios básicos a serem utilizados pelos avaliadores e o discente para 

que possam cumprir seus papéis.  

O orientador precisa ter um domínio maior da ferramenta, visto que é o encarregado 

de conduzir essa atividade acadêmica. Logo, é imprescindível que ele conheça não só os 

recursos mais comuns, como também os menos utilizados, dentre os quais podemos citar 

bloquear, desativar, criar sala virtual, contribuindo para o bom andamento dessa atividade 

avaliativa. 

Ainda sobre o grau de importância das ações potenciais nas defesas online, 

compreendemos que não há um senso comum entre os informantes quanto às potencialidades 
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que ocupariam quarta e quinta posição, no máximo dois participantes escolheram a mesma 

opção.  Novamente afirmamos que isso não deve ser entendido como algo negativo, já que os 

affordances são os potenciais de ação inerentes a uma tecnologia que seus usuários nem 

sempre percebem da mesma maneira.  

Como o sexto mais relevante affordance tecnológico, 4 (quatro) participantes 

apontaram “Feedback imediato” entre avaliadores e mestrando. Smith (2018) afirma que o 

feedback possibilita uma maior colaboração entre os sujeitos no âmbito virtual. No caso da 

defesa de mestrado, essa potencialidade oportuniza que aluno e banca dialoguem sobre a 

pesquisa, esclarecendo dúvidas e cooperando com sugestões acerca do trabalho defendido.   

De todas as potencialidades, a que obteve maior consenso entre os participantes da 

pesquisa foi “Engajamento e diversão das pessoas”, sendo eleita por 5 (cinco) informantes 

como última opção. Provavelmente, isso se deva ao fato da defesa de mestrado ser vista como 

um gênero oral acadêmico com uma grande carga da escrita, exigindo uma estrutura 

padronizada e um caráter formal. Logo, não se espera que seja uma atividade que divirta as 

pessoas. No entanto, por acontecer em ambiente virtual, a defesa tem proporcionado nesse 

período de isolamento social uma nova experiência tanto para os sujeitos ativos como 

passivos nessa prática avaliativa, despertando interesse e curiosidade quanto ao uso dessa 

ferramenta. 

Assim, também consideramos essa potencialidade como um affordance tecnológico, já 

que esse novo formato vem tornando tal atividade acadêmica mais dinâmica e atrativa àqueles 

que participam, podendo ser considerada divertida, uma vez que o uso desse artefato técnico 

no processo de mediação flexibilizou a formalidade do gênero, permitindo que a audiência 

participasse de forma mais interativa durante a sua execução.   

Ter consciência de todas as potencialidades da videoconferência ajudará os envolvidos 

durante a realização de defesas de mestrado virtuais, já que são os recursos digitais que 

garantem as ações potenciais e permitem ao sujeito compreender a inter-relação entre a 

funcionalidade de tal artefato técnico e a prática desse trabalho acadêmico. Desse modo, o 

participante tem condições de se adequar à nova proposta de defesa, adaptando suas ações 

conforme a necessidade e captando diferentes affordances.  

Um exemplo é deliberação da banca, pois antes da pandemia a sua execução exigia 

que o mestrando e a audiência se retirassem do local para que a comissão pudesse discutir 

sobre a aprovação ou reprovação do trabalho apresentado. Tomada a decisão, o presidente 

avisava para todos retornarem. Porém, no formato virtual, foi preciso fazer algumas 

adaptações com relação a essa etapa, o que nos levou a investigar junto aos participantes as 
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possibilidades de ação ofertadas por essa tecnologia quanto à maneira como esse momento 

passou a ser conduzido nas defesas por videoconferência durante a pandemia. A tabela 2 

ilustra as respostas dos informantes sobre a questão levantada. 

 

Tabela 2 - Possibilidades de ação para a deliberação da banca em defesas online 

 

PARTICIPANTES 

 

RESPOSTAS 

 

P1 Os professores examinadores conversaram com a ajuda da ferramenta tecnológica 

WhatsApp. 

 

P2 e P6 Os membros da comissão se reuniram em outra sala virtual, criada uma com 

antecedência ou mesmo na hora. 

  

P3 e P7 Já tive as três experiências. 

 

P4 e P5 Foi solicitado que todos, com exceção da banca, se retirassem da sala virtual. 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 

 

Percebemos que os participantes, com exceção de um, concordaram em pares. P1 foi o 

único que informou que nessa etapa os professores examinadores e o orientador conversavam 

pelo WhatsApp. Nesse caso, eles não saem da sala, apenas desligam o áudio e a câmera da 

videoconferência para que ninguém possa vê-los ou ouvi-los. Consideramos essa uma boa 

opção, porém é preciso que os membros da comissão estejam bastante atentos para não 

correrem o risco de deixarem o microfone ligado quando forem discutir o trabalho.  

P4 e P5 afirmaram que foi pedido aos participantes que se retirassem da sala para a 

banca dialogar acerca do estudo defendido, assim como é feito na presencial. Embora essa 

escolha seja a mais cômoda para a comissão, muitas vezes acaba se tornando complicada para 

os ouvintes, especialmente quando não é avisada a hora exata de retornar.   

Já com P2 e P6 foi o contrário, somente a banca se retirou da sala. Tendo em vista que 

são apenas três na comissão, enquanto a audiência, geralmente, apresenta um número maior. 

Ponderamos essa como a alternativa mais viável para a deliberação da banca pela sua 

praticidade. Porém, também vemos essa opção como a mais trabalhosa para o orientador e 

mais suscetível a imprevistos, principalmente se o presidente da banca ainda for criar a sala 

virtual, pois pode levar um tempo maior ou ocorrer algum erro no processo de criação. Na 

opção “outros”, P3 e P7 afirmaram ter participado dessas três formas mencionadas de 

deliberação da comissão examinadora. O fato de terem vivenciado as três experiências, ajuda-

os a identificar qual delas seria melhor para a defesa online.  
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As maneiras citadas para realizar a deliberação da banca podem ser compreendidas 

como affordances tecnológicos. Todos surgiram com base na percepção do docente, que 

diante da realização das defesas por videoconferência foi capaz de identificar as 

possibilidades de ação oferecidas por essa tecnologia, permitindo a concretização dessa 

importante etapa sem comprometer a sua essência. 

Apesar de todas as potencialidades que tal ferramenta pode oferecer em uma defesa de 

mestrado, os desafios também se fazem presentes. Neste estudo, os participantes apontaram o 

conhecimento sobre os recursos da videoconferência, o desenvolvimento da defesa virtual 

conservando o formato presencial e problemas técnicos e de ambientação como os principais 

desafios. Estes podem ser entendidos como as limitações desse artefato técnico que acabam 

provocando algumas restrições nas ações dos participantes. 

Conhecer os recursos da videoconferência pode evitar comportamentos inesperados, 

como: desligar o microfone ou a câmera sem perceber no momento em que se está falando; ou 

esquecer de desligar o microfone durante a fala do outro, provocando microfonia e outros 

ruídos externos. Também pode acontecer de não se conseguir compartilhar a tela para projetar 

slides, no caso do aluno, ou textos com as observações sobre o trabalho, no caso dos 

examinadores.  Tudo isso se constitui em desafios na condução dessa atividade acadêmica, 

ascendendo sensações como agonia, inquietação e insegurança nos participantes.  

O domínio do letramento digital enfoca o conhecimento e as linguagens específicas 

das tecnologias digitais (SOUZA et al., 2020). Ser letrado digitalmente possibilita ao 

indivíduo se adaptar à defesa online, potencializando a ação comunicativa entre os 

envolvidos, à medida que aprimora a sua capacidade tecnológica, linguística, cognitiva e 

social. Essas habilidades permitem que os sujeitos saibam como lidar com as alterações desse 

novo formato de defesa, mas conservando o cerne da estrutura de uma presencial.  

Entendemos o affordance tecnológico nesta pesquisa como a maneira dos sujeitos 

buscarem formas viáveis de explorar os potenciais e limitações da videoconferência na 

promoção de defesas online, uma vez que esse artefato técnico tem o poder de habilitar e 

restringir as formas dos participantes interagirem nessa atividade avaliativa. Acreditamos que 

ao voltar nossa atenção para a tecnologia na prática, podemos descobrir como ela molda as 

negociações de uma defesa de mestrado. No entanto, reconhecemos a necessidade de também 

averiguar os affordances sociais neste estudo, visto que eles funcionam como moderadores 

sociocontextuais, levando à compreensão da função e relevância desse gênero acadêmico no 

contexto da pós-graduação.  
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Para finalizar essa subseção, apresentamos um quadro com todos os affordances 

tecnológicos identificados com base nas informações disponibilizadas pelos participantes 

desta pesquisa. 

 

Quadro 4 – Affordances tecnológicos percebidos pelos participantes  

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

4.2.2 Percepção dos affordances sociais na defesa de mestrado por videoconferência 

 

Ng (2020) afirma que o affordance social pode ser entendido como um novo processo 

de interação ao promover o engajamento do sujeito na esfera educacional a partir da 

combinação das propriedades do ambiente com uma determinada tecnologia.  Nesta subseção, 

analisamos a categoria de affordance social, visando observar a percepção dos docentes do 

programa sobre as possibilidades sociais que o uso da videoconferência pode proporcionar à 

defesa de mestrado. Sendo a defesa de mestrado considerada uma prática avaliativa em que 

aluno(a) e comissão examinadora se reúnem por um determinado período de tempo para 

discutir e avaliar a pesquisa, consideramos relevante saber dos participantes se essa atividade 

acadêmica quando mediada por tal tecnologia ocorre de forma similar ao modo presencial.  

Constatamos que todos os participantes concordaram com a similaridade entre esses 

dois formatos de defesa. De acordo com a fala de P1, isso acontece porque “O ritual é 

praticamente o mesmo. São obedecidas as mesmas regras que no presencial”. De fato, as 

normas estabelecidas para condução e execução dessa atividade acadêmica não mudaram 

quando ela passou a ser realizada por intermédio da videoconferência.  

 

AFFORDANCES TECNOLÓGICOS  

 

❖ Flexibilização do espaço para que pessoas localizadas em diferentes espaços físicos participem das   

defesas de mestrado online; 

❖ Uso de um dispositivo eletrônico para acessar a videoconferência; 

❖ Utilização dos recursos da videoconferência para promover a realização integral da defesa de 

mestrado; 

❖  Reconhecimento da utilidade da videoconferência para o programa durante a crise pandêmica; 

❖ Feedback imediato entre mestrando e banca examinadora;  

❖ Engajamento e diversão das pessoas nas defesas virtuais; 

❖ Formas de deliberação da banca: criação de uma nova sala virtual, Whatsapp, na própria sala de 

defesa online. 
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Entendemos que o fato dos participantes considerarem os dois formatos similares, não 

quer dizer que são idênticos, apenas reconhecem que as características principais das defesas 

são preservadas. Uma defesa de mestrado virtual, assim como uma presencial, constitui-se de 

quatro etapas (abertura, defesa propriamente dita, deliberação da banca e encerramento), 

sendo cada uma delas realizadas integralmente, o que permite a conservação da sua estrutura 

padronizada e do seu caráter acadêmico-científico. Por conservar as características básicas da 

defesa de mestrado nesse novo formato, classificamos essa possibilidade como um affordance 

social.   

De acordo com Carvalho (2020), esse tipo de affordance se relaciona às ações e regras 

estabelecidas pelo meio social, uma vez que elas definem o modo de agir e interagir das 

pessoas em um determinado ambiente. Como a defesa de mestrado é um gênero pertencente 

ao contexto acadêmico, requer dos envolvidos um nível maior de letramento, o que exige uma 

adequação da linguagem e postura ao ser empregada nessa situação comunicativa. Além 

disso, os sujeitos precisam estar cientes da função que devem desempenhar durante a 

realização dessa prática avaliativa. O orientador conduz a defesa, o mestrando apresenta a 

dissertação, os professores examinadores fazem as arguições sobre a pesquisa e a audiência 

assiste ao trabalho defendido. São ações diferentes que se combinam para a organização e 

produção coletiva dessa atividade acadêmica.  

 No entanto, reconhecemos que esse affordance social se conecta diretamente ao 

tecnológico e cognitivo, já que para perceber a similaridade entre os dois formatos os 

participantes tiveram que recorrer ao conhecimento que possuem sobre uma defesa presencial 

para assim avaliar as potencialidades tecnológicas da videoconferência que possibilitam a 

execução dessa atividade acadêmica, conservando a sua essência.   

Embora até aqui os participantes da pesquisa tenham reconhecido que é possível 

promover a defesa de mestrado online, procuramos saber do que mais sentiam falta quando 

essa prática avaliativa era realizada sem o auxílio 100% da videoconferência.  Apesar de 

usarem termos diferentes, a maioria dos participantes do estudo se refere ao mesmo aspecto, 

falta de interação presencial.  

Considerando a fala de P3 na tabela a seguir, percebemos que o fato de sentir falta das 

confraternizações implica o processo de interação presencial no sentido de que esse momento 

comemorativo ao final das defesas presenciais contribuía positivamente para o estado de 

ânimo, não apenas do acadêmico, mas do grupo em geral, oportunizando um contato mais 

humanizado, como um abraço, um aperto de mão, um olhar carinhoso, palavras de incentivo e 

elogios. 
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Tabela 3 – Do que mais sente falta quando a defesa de era presencial? 

 

PARTICIPANTES 

 

RESPOSTAS 

 

P1 A interação face a face. 

 

P2 Não sinto falta de nada. 

 

P3 Das interações sobre outros assuntos e também de confraternizações após as 

defesas. 

 

 

P4 

A defesa acontece da mesma forma, a diferença é a presença física, mas 

apresentação do mestrando se dá da mesma forma, assim como a arguição da 

banca e os comentários particulares entre a banca. A leitura da ata acontece com a 

mesma solenidade, isto é, a leitura solene e a pose para a foto final do agora  

mestre e professores. 

 

P5 O contato humano faz muita falta, mas dá a oportunidade para que as pessoas que  

estão longe possam participar de forma virtual. 

 

P6 Da interação presencial 

 

P7 Contato presencial. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 

  

Os dados analisados na tabela 3 evidenciam a “ausência de interação física” como uma 

restrição da videoconferência ao mediar essa prática avaliativa. Contudo, P2 e P4 em suas 

falas deixam claro que a interação mediada é suficiente para executar essa atividade 

acadêmica. Paiva (2018) explica que esse tipo de interação somente é possível devido à 

capacidade do ser humano de criar tecnologias que permitem melhorar a comunicação 

interacional entre as pessoas tanto dentro quanto fora do seu ambiente natural.  

É interessante salientar a fala de P4, a sua percepção sobre o processo comunicativo 

desenvolvido em tempo real na defesa online ao descrever as ações exercidas pela comissão 

examinadora e o discente, demonstrando que mesmo sem a presença física é possível 

promover essa prática avaliativa por intermédio da videoconferência. Constatamos que a 

“interação síncrona mediada” é um affordance social desse novo formato de defesa, visto que 

possibilita a colaboração entre os envolvidos de uma defesa online.  

Embora nas defesas online a interação seja mediada por tecnologia, a comunicação 

entre os participantes ainda ocorre de forma recíproca. Paiva (2018) define como interação 

recíproca aquela que beneficia mutuamente as pessoas de uma mesma situação comunicativa. 

Todavia, esse processo interativo ocorre de maneira diferenciada entre os sujeitos dessa 

atividade acadêmica quando mediada por tecnologia, como pode ser observado na figura 10.   
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Figura 10 – Formas de interação nas defesas de mestrado virtuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 

  

Nesse novo formato de defesa, a comunicação entre banca e mestrando se configura 

como bidirecional, uma vez que a discussão sobre a pesquisa se concentra em torno da 

exposição oral do aluno, das colocações e sugestões que os examinadores fazem sobre a 

dissertação, bem como dos questionamentos direcionados ao discente para testá-lo ou 

esclarecer dúvidas a respeito do estudo. Nesse caso, compreendemos esse processo interativo 

como máximo, já que a contribuição mútua é maior entre esses sujeitos.     

Quanto à interação da audiência com a banca e o mestrando, pode ser configurada 

como mínima porque a participação do público ocorre de maneira passiva, visto que apenas 

assiste à discussão sobre o estudo, manifestando-se somente pelo chat para cumprimentar o 

grupo e parabenizar o trabalho defendido. Nesse caso, não há uma relação de reciprocidade, 

pois somente a plateia está sendo favorecida ao receber as informações sobre a pesquisa. Por 

outro lado, esse processo pode ser diferente no chat quando as saudações iniciais e de 

despedidas ocorrem simultaneamente e quando o discente e/ou orientador agradecem os 

parabéns dos ouvintes. 

Isso nos levou a entender a conexão que há entre affordance social, linguístico e 

tecnológico, uma vez que as possibilidades de interação por meio da tecnologia proporcionam 

ações comunicativas para que as pessoas interajam umas com outras (KAVIANI; TAMIM; 

GHAEMI, 2020). Assim, o êxito da interação comunicacional nessa atividade acadêmica está 

atrelado à habilidade dos sujeitos para manusearem o artefato técnico, no caso deste estudo, a 

videoconferência. 

Embora o foco maior dessa prática avaliativa esteja no acadêmico e na comissão, não 

podemos esquecer que o público também é uma parte importante, uma vez que sua 
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constituição se dá por diferentes pessoas cujos propósitos variam entre apoiar algum 

conhecido até adquirir novos conhecimentos e experiências. Assim, buscamos conhecer a 

opinião dos participantes da pesquisa sobre o fato desse novo formato estar proporcionando 

novas possibilidades quanto ao público e sua projeção social no espaço virtual.  

Todos os informantes concordaram que o uso da videoconferência vem facilitando o 

acesso das pessoas às defesas de mestrado e, consequentemente, possibilitando um maior 

engajamento da audiência nessa atividade acadêmica, ampliando o seu número de 

espectadores. A projeção social dos sujeitos nas defesas virtuais representa a oportunidade de 

se identificarem enquanto comunidade acadêmica que trabalha em conjunto, explorando as 

novas possibilidades que tal tecnologia pode proporcionar para melhorar o acesso a essa 

prática avaliativa. É o que demonstram as falas a seguir:  

 

Para muitos, a defesa online permitiu a presença dos parentes e amigos que estão 

distantes da capital, isso é um ponto positivo, pois nem todos têm a possibilidade de 

se deslocarem (P4). 

 

Esse novo formato viabiliza novas relações sociais. Ás vezes pensamos que 

distancia, mas nos aproxima muito de pessoas que estão em outro espaço 

geográfico (P5). 

 

Sem dúvida que a videoconferência facilita a presença de mais audiência às 

defesas, pois elimina o deslocamento espacial (P6). 

 

As falas desses participantes da pesquisa pontuam que eles têm consciência de que 

essa ferramenta possibilita que pessoas de diferentes cidades, estados e até países assistam 

a essa prática avaliativa de suas próprias residências, algo que antes não acontecia, pois, 

sendo as defesas presenciais, muitas vezes, pessoas que queriam participar, tais como 

familiares, amigos, colegas de trabalho ou alguém apenas interessado no tema, tinham 

dificuldade em estar no local, por questões de deslocamento. A nova forma de defender a 

dissertação oportunizou ao pós-graduando apresentar sua pesquisa para um público mais 

diversificado, bem como receber um maior apoio de sua família e amigos.  

Isso nos levou a identificar engajamento de mais espectadores na audiência de uma 

defesa de mestrado online como um affordance social conectado diretamente ao 

tecnológico, pois a oportunidade de mais pessoas se fazerem presente nessa atividade 

acadêmica somente é possível por conta da possibilidade de flexibilização do espaço 

proporcionado por tal ferramenta. 

Uma fala que particularmente chamou nossa atenção foi a de P7, pois revelou que a 

sua experiência com defesas online foi bastante positiva, o que facilitou a sua percepção sobre 
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novas possiblidades de ação que esse artefato técnico disponibiliza para além da audiência. 

Veja o excerto a seguir: 

 

Defendo a manutenção do formato de defesas online, segundo a realidade e a opção 

dos envolvidos, mesmo após o retorno dos encontros presenciais. E mesmo para o 

nível de graduação. Para os campi de interior, por exemplo, o deslocamento de 

professores é um problema. Para além disso, em nível de pós-graduação, apresenta 

inúmeras vantagens como economia de recursos financeiros (quando do convite de 

professores advindos de outros estados), ampliação do raio de contato do pós-

graduando com especialistas em diversas áreas e melhor aplicação de recursos 

audiovisuais auxiliares à defesa, sem a necessidade de uma parafernália de 

equipamentos para projeção (P7). 

 

A resposta de P7 demonstra que ele identificou o potencial da videoconferência em 

relação ao contexto acadêmico, defendendo a continuidade desse novo formato de defesa, 

considerando a realidade e opção dos envolvidos mesmo depois da pandemia. Ele ainda 

sugere a sua inserção nas apresentações dos TCC nos cursos de graduação localizados em 

regiões de difícil acesso aos professores. O participante também chama a atenção para as 

vantagens que as defesas virtuais podem trazer para a composição de bancas examinadoras ao 

possibilitar o compartilhamento de conhecimento e experiências com professores de outras 

regiões do país, sem precisar se preocupar com hospedagem, alimentação e passagens. 

Também reconhece que essa ferramenta economiza o uso de recursos.  

Percebemos a conexão entre possibilidades tecnológica, social, cognitiva e linguística, 

pois a interação com essa tecnologia permite investigar outras oportunidades que ela pode 

proporcionar à comunicação em um determinado contexto social.  Isso fica evidente, na 

maneira como P7 avalia o potencial da videoconferência para promover ações favoráveis às 

defesas de mestrado. 

 O uso da videoconferência aumentou a quantidade de espectadores na audiência das 

defesas de mestrado e sabemos que quanto mais pessoas se fazem presentes, maior é o risco 

de interferência. Assim, procuramos averiguar com os participantes se já tiveram alguma 

experiência negativa com o público nesse novo formato de defesa.   

Dentre os 7 (sete) participantes da pesquisa, somente 2 (dois) relataram que tiveram 

uma experiência negativa com a audiência online. Isso demonstra que embora tenha 

aumentado a quantidade de sujeitos nas defesas virtuais, estas não estão sendo prejudicadas, 

provavelmente porque os envolvidos possuem os conhecimentos básicos sobre essa 

tecnologia e sabem como se portar durante a realização dessa atividade acadêmica. A tabela 

seguir exibe as repostas dos participantes da pesquisa. 
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Tabela 4 – Houve alguma experiência negativa com audiência nas defesas online? 

 

PARTICIPANTES 

 

RESPOSTAS 

 

P1 Não 

P2 Não 

P3 Sim 

P4 Não 

P5 Não 

P6 Sim 

P7 Não 

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 

 

A fala de P4 “Não vivenciei nenhum problema dessa natureza, as pessoas sempre se 

comportaram bem e se manifestavam no chat” confirma que a interação do público é mínima. 

Portanto, limita-se ao uso do chat no momento da entrada para saudações iniciais e no final 

para felicitar aluno e orientador pelo trabalho defendido e se despedirem. Além do mais, já 

sabem que as câmeras e microfones devem permanecer desligados durante a execução dessa 

prática avaliativa para evitar qualquer tipo de distração ou lentidão na internet.  

Uma experiência negativa foi relatada por P3: “Um familiar que estava assistindo, de 

forma não intencional, compartilhou a tela do celular”. Aparentemente, não parece ser um 

problema grave. Todavia, depende do momento em que isso aconteceu, pois se ocorrer 

durante a exposição do pós-graduando é possível que afete a sua concentração, principalmente 

se estiver nervoso, sem contar que a pessoa responsável pela intromissão pode ficar 

constrangida com a situação. Mesmo esse tipo de problema tendo ocorrido com apenas dois 

participantes da pesquisa, não podemos esquecer que isso pode incidir com qualquer um, já 

que muitas vezes esses acontecimentos advêm da falta de atenção do ouvinte. 

Percebemos que, assim como nas defesas presenciais, a audiência nas defesas virtuais 

tem consciência da postura que deve manter. Contudo, usar o chat para interagir com o grupo 

demonstra a capacidade de participação do público no novo formato, o que nos leva a 

considerar isso como um affordance social que se conecta diretamente ao linguístico, devido à 

necessidade de estabelecer uma comunicação com as pessoas que conhece ou apenas como 

uma formalidade desse tipo de evento acadêmico, utilizando-se da linguagem verbal e não 

verbal.    

Isso reforça que a videoconferência é uma importante ferramenta multimídia e 

comunicacional que tem sido bastante útil nesse período de pandemia. Ao desenvolver esse 
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estudo não podemos fazê-lo de forma isolada, mas de modo prático para que possamos 

analisar como ela vem sendo empregada no PPGL-UESPI.  Logo, é preciso considerar o 

contexto situacional, finalidade, participantes e práticas de linguagem para que se possa 

promover as defesas de mestrado virtuais.  

Encerramos essa categoria de affordance apresentando no quadro 5 as potencialidades 

sociais identificadas nas defesas virtuais a partir das informações disponibilizadas pelos 

participantes deste estudo. 

 

Quadro 5 – Affordances sociais percebidos pelos participantes  

 

AFFORDANCE SOCIAL 

 

❖ Conservação das características básicas da defesa de mestrado nesse novo formato; 

❖ Interação mediada síncrona; 

❖ Engajamento de mais espectadores na audiência das defesas de mestrado; 

❖ Compartilhamento de conhecimento e experiências com professores de outras regiões do país 

através da banca; 

❖ Uso do chat como uma forma de agenciar o engajamento da audiência nessa atividade 

acadêmica. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

4.2.3 Percepção dos affordances linguísticos na defesa de mestrado por videoconferência 

 

Van Lier (2000, p. 253) explica que o espaço de aprendizagem linguística é “cheio de 

demandas e requisitos, oportunidades e limitações, rejeições e convites, capacitação e 

restrições – em suma, affordances”. Nesta subseção, analisamos a categoria do affordance de 

linguagem, verificando a percepção dos participantes da pesquisa quanto às potencialidades 

que a integralização da videoconferência tem proporcionado nas defesas de mestrado. Assim, 

introduzimos essa parte da investigação buscando saber dos informantes se o uso de tal 

tecnologia torna a ação comunicativa, durante as defesas, mais eficiente.   

É do conhecimento dos participantes deste estudo que vivemos em uma era onde o 

contato com as tecnologias ocorre de forma prática e rápida, o que explica porque em menos 

de um ano a videoconferência se tornou uma ferramenta comunicacional tão usual no 

contexto acadêmico, principalmente para a pós-graduação que passou a utilizá-la com maior 

frequência ao longo dessa crise mundial. O seu uso no PPGL-UESPI tem proporcionado tanto 

ao corpo docente como discente uma melhor compreensão acerca das suas potencialidades 
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para o processo comunicativo nas defesas de mestrado. Nas falas de P4 e P7, entendemos o 

porquê da maioria dos informantes considerarem a comunicação síncrona em uma defesa 

online eficaz: 

 

Sim - Fica, porque os mestrandos têm mais habilidade com as tecnologias e, assim, 

tiram de letra (P4). 

 

Sim - Melhor aplicação de recursos audiovisuais auxiliares à defesa, sem a 

necessidade de uma parafernália de equipamentos para projeção (P7). 

  

Esses dois participantes atrelam a eficácia da ação comunicacional proporcionada por 

esse artefato técnico à capacidade dos sujeitos de manuseá-lo e à sua economia de recursos, já 

que, atualmente, na defesa virtual utiliza-se apenas o computador e/ou smartphone com 

internet, enquanto na presencial, geralmente, necessita providenciar com antecedência data 

show, notebook, caixa de som e microfone. Essa facilidade promove a comunicação síncrona 

entre os envolvidos, pontuando que o affordance de linguagem está diretamente relacionado 

ao affordance tecnológico.  

Para Gaver (1991), os recursos disponibilizados nas interfaces de computadores geram 

affordances que podem ser percebidos pelo agente como informações sobre como utilizar o 

artefato. Na tela da videoconferência, os signos oferecem informações visuais, o que nos leva 

a compreendê-los como um affordance de linguagem, mas também cognitivo, pois ao ver a 

imagem do microfone e câmera, por exemplo, haverá uma comunicação, visto que o sujeito os 

relacionará às suas respectivas funções: falar e ser visto. Porém, fazer uso da funcionalidade 

de cada recurso disponibilizado na tela dessa ferramenta constitui affordances tecnológicos.  

Matei (2020) complementa que esses recursos digitais na tela são entendidos como 

símbolos que possuem um significado semântico, estando encadeados por regras sintáticas e 

por uma gramática simples que conduz o usuário a agir em conformidade com uma situação 

específica. Esse autor ainda acrescenta que cada ícone na tela proporciona uma ação cujo 

significado é atribuído pelo próprio indivíduo a partir das experiências adquiridas no 

manuseio de diferentes tecnologias. Desse modo, vemos que essa ferramenta possibilita a 

criação de um ambiente virtual em que o discurso convencional da defesa de mestrado é 

produzido oralmente por mestrando e banca com o auxílio dos recursos semióticos que a 

tecnologia disponibiliza, permitindo aos participantes falar, ouvir, ver e escrever.  

De acordo com Silva (2015), uma sequência discursiva se organiza entre dois ou mais 

indivíduos que cooperam entre si com base nas regras estabelecidas para condução de uma 

conversação. Embora essa prática avaliativa não seja uma simples conversa, necessita seguir 
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as normas de uma comunicação interpessoal para que os sujeitos possam interagir, trocando 

informações a respeito do estudo desenvolvido. Logo, compreendemos comunicação síncrona 

como um affordance de linguagem, uma vez que ela potencializa o discurso dos sujeitos a 

partir da fala, escuta, argumentos, adequação do vocabulário e uso de elementos não verbais.  

Para compreender melhor a eficiência do processo comunicativo nas defesas de 

mestrado virtuais, é necessário analisar todos os aspectos que envolvem a linguagem. 

Segundo Van Lier (2004), a linguagem é desenvolvida de forma ativa a partir do ambiente em 

que o indivíduo esteja inserido e da maneira como se dá o processo de interação com os 

outros. No caso desse novo formato de defesa, foi preciso adaptar a comunicação ao meio 

virtual através do uso da videoconferência.  

Embora a estrutura e os participantes ainda sejam os mesmos, o canal foi modificado, 

pois essa atividade acadêmica passou a ser mediada por tecnologia, o que levou os sujeitos a 

fazerem adequações na linguagem empregada, assim como na maneira de interagir durante a 

realização dessa prática avaliativa, fazendo surgir expressões linguísticas próprias. Essas 

novas possibilidades serão percebidas de acordo com a habilidade e experiência de cada 

agente. 

No estudo atual, affordance linguístico é operacionalizado como qualquer movimento 

discursivo que fornece informações linguísticas ou que pretende, ou parece ativar a 

consciência de um usuário sobre estruturas específicas da linguagem e/ou significado lexical. 

Van Lier (2000, p.246) afirma que “A linguagem e o pensamento emergem através do 

envolvimento dos sujeitos na atividade/interação social, tanto com objetos físicos e artefatos 

(ferramentas), quanto com práticas sociais, históricas e culturais”.  

Portanto, ao realizar essa atividade acadêmica por videoconferência, mestrando, banca 

e até a audiência estão fazendo uso da língua, adaptando-a ao novo contexto situacional das 

defesas. Isso vem ocasionando mudanças comportamentais e linguísticas que interferem no 

seu sistema organizacional, provocando uma adequação em sua estruturação e condições de 

produção, mas sem descaracterizá-la. Como é caso das expressões linguísticas que surgem 

demandadas pela ação comunicacional. Foi pensando nisso que solicitamos aos participantes 

da pesquisa para citarem algumas expressões linguísticas que emergiram de regularidades da 

interação nas defesas de mestrado da UESPI.  

Dentre os 7 (sete) informantes, P1 não respondeu a questão, P4 apenas se justificou 

alegando não sentir necessidade de particularizar nenhuma expressão. P2, P3, P5, P6 e P7 

exibiram termos que têm se tornado rotineiro não só nas defesas de mestrado por 
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videoconferência, como também em outros eventos acadêmicos que têm ocorrido no ambiente 

virtual. Veja na tabela abaixo as expressões linguísticas apresentadas por cada participante: 

 

Tabela 5 – Quais expressões linguísticas se tornaram regulares nas defesas online? 

 

PARTICIPANTES 

 

RESPOSTAS 

 

P1 Não respondeu essa questão 

 

P2 “Arrasou fulano, você foi demais, Meus parabéns, Show, etc.” 

 

P3 “Liga o microfone e desliga o microfone.” 

 

P4 Não vejo expressões que tenham chamado atenção a ponto de particularizar o 

momento da defesa; para mim, tudo normal. 

 

P5 “Boa apresentação!”, “Parabéns!”, “Sua apresentação foi top!“ 

 

 

P6 

“Vocês estão me ouvindo?”, “Os slides estão aparecendo?”, “O áudio está 

desligado”, “A câmera travou”, “Peço desculpas por não ligar a câmera”, “Podemos 

gravar?”. 

 

P7 “ligue a câmera”; “desligue ou ligue o microfone”.  

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 

 

Para Minas (2017), as possibilidades de linguagem são as potencialidades percebidas 

pelo indivíduo a partir da interação entre pessoas em uma determinada situação comunicativa. 

Notamos que as expressões linguísticas apresentadas na tabela 5 pelos participantes da 

pesquisa surgiram com diferentes propósitos comunicativos durante o processo interativo nas 

defesas de mestrado mediadas por tal tecnologia. 

P2 e P5 apresentaram frases que geralmente são empregas pela a audiência no chat 

com a finalidade de parabenizar o mestrando após a exposição oral do seu estudo. Embora 

sejam frases já conhecidas, elas se tornaram bastante usuais nesse novo formato, até mesmo 

porque nas defesas presenciais a única manifestação da plateia é nas palmas. Ainda 

percebemos que as palavras “arrasou”, “demais”, “show” e “top” trouxeram um certo caráter 

de informalidade, de modo a enaltecer a atuação do aluno.  

Contudo, a comissão avaliadora também parabeniza o mestrando, porém, a maioria o 

faz pelo áudio e costuma ser mais formal, ou seja, “Boa apresentação!” ou “Parabéns!” 

entre outros. Os elogios acontecem durante a arguição, quando procuram destacar os pontos 

positivos tanto da produção escrita quanto da oral. 

Nas falas de P3 e P6, vemos que as expressões linguísticas empregadas emanam de 

acontecimentos específicos em que se buscou informar algum problema comunicativo durante 
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o uso da videoconferência. É comum vermos em defesas virtuais alguém dizer “Liga o 

microfone e desliga o microfone.”, trata-se de falas ditas mais pela banca e o mestrando, já 

que a interação comunicacional se concentra neles. Além disso, elas sinalizam pequenas 

falhas no processo comunicativo que se devem, provavelmente, à falta de atenção, nervosismo 

ou pouco costume em usar essa tecnologia.  

P7, por sua vez, apresenta várias frases, algumas com o propósito de testar o canal 

como “Vocês estão me ouvindo?” e “Os slides estão aparecendo?”. Esse informante também 

apresentou outras expressões cuja finalidade é avisar sobre algum problema, por exemplo, “A 

câmera travou” e “Peço desculpas por não ligar a câmera”. Ele ainda trouxe um termo que 

se tornou padrão para todo presidente de banca examinadora, “Podemos gravar?”.  

Santos Costa (2013) define affordance linguístico como a capacidade do agente 

associar o uso da linguagem a um contexto sociocultural. Portanto, consideramos essas 

expressões como affordances linguísticos porque todas surgiram da necessidade comunicativa 

dos sujeitos no uso da videoconferência para mediar as defesas de mestrado nesse período 

pandêmico. Se observarmos bem, algumas associações com o verbal não ocorriam nas defesas 

presenciais. Isso porque não era preciso, por exemplo, o discente perguntar se o estavam 

ouvindo ou vendo os slides, pois ele mesmo poderia verificar. Antes, o presidente da banca 

pedia às pessoas para desligarem ou colocarem no silencioso os celulares, mas nas defesas 

virtuais é solicitado aos membros da audiência para desligarem microfones e câmeras. Desse 

modo, confirmamos que houve a necessidade de adaptar a linguagem em alguns momentos 

dessa atividade acadêmica quando mediada por esse artefato técnico. 

Uma inovação que veio com esse novo formato de defesa foi à introdução do chat que 

permitiu aos sujeitos se manifestarem fazendo uso da linguagem verbal e não verbal. Nesse 

caso, consideramos o bate-papo como um diferencial ofertado, principalmente à audiência, 

uma vez que a participação desta no modo presencial se limitava apenas à escuta e aplausos.  

Assim, consideramos relevante conhecer a percepção dos participantes da pesquisa sobre o 

uso do chat durante a defesa virtual.   

A concordância foi geral entre os informantes acerca da utilização do chat, apontando-

o como uma oportunidade para que a audiência participe cumprimentando, elogiando e 

felicitando o mestrando e a banca. Embora concordem quanto à sua utilidade, alguns 

participantes enfatizaram que o bate-papo só deve ser usado após a apresentação do aluno e 

arguição da comissão avaliadora para evitar distrações no momento em que o estudo estiver 

sendo apresentado. Apesar dos 7 (sete) participantes expressarem uma percepção positiva 
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sobre o chat, alguns focaram diferentes aspectos no que se refere à sua utilidade nas defesas 

de mestrado. Essa informação pode ser confirmada com base nas falas a seguir:  

 

Até o momento tem sido muito interessante e o organizador da sala pode acabar 

com essa possibilidade e restringir seu uso caso o mesmo venha a causar algum 

incoveniente, no mais é interessante porque não atrapalha a apresentação e mesmo 

os professores podem se manifestar por ali caso aconteça algum problema (P2). 

 

É importante, pois assim a plateia sente-se partícipe daquele momento, no chat 

fazem os comentários e elogios pertinentes ao momento (P4). 

 

Acho positiva, uma forma de interação que não interfere diretamente na 

apresentação (P6). 

  

Na fala de P2, vemos o reconhecimento do affordance tecnológico, pois o chat é 

empregado como um recurso digital. Isso pode ser constatado quando o informante declara 

que caso haja interferências negativas durante a defesa online, o presidente da banca pode 

desativar o bate-papo. Além disso, esse participante também considera que se houver alguma 

falha com o microfone ou algum outro problema, os avaliadores podem usar o chat para se 

manifestarem. 

Quanto a P4, a ênfase está no affordance linguístico, uma vez que esse informante 

afirma que o bate-papo pode ser empregado para promover a comunicação  entre sujeitos 

dessa prática avaliativa por meio da escrita. P6, por sua vez, direciona-se ao affordance social 

ao perceber o chat como forma de agenciar o engajamento da audiência nessa atividade 

acadêmica, permitindo que interajam uns com os outros no momento certo, evitando 

prejudicar a fala do pós-graduando ou da comissão. 

Apesar de analisá-los separadamente, é possível perceber a conexão entre os 

affordances tecnológico, social, linguístico e também cognitivo (que discutiremos na próxima 

subseção), uma vez que para usar o chat da videoconferência, o sujeito recorrerá à sua 

experiência com outros bate-papos para facilitar o seu acesso e o ajudar a definir a escrita e os 

elementos paralinguísticos a serem utilizados na construção da mensagem, considerando o 

propósito (saudação, felicitação, aviso), o destinatário (mestrando, comissão ou audiência) e o 

contexto situacional (defesa de mestrado na pandemia). Desse modo, entendemos que um 

affordance contribui para a existência do outro e o linguístico perpassa e é perpassado por 

todos os outros. 

Outro aspecto analisado nessa pesquisa é com relação à linguagem corporal, uma vez 

que ela indica como o indivíduo interage no ambiente em que está inserido, respondendo as 

informações que recebe em uma dada situação comunicativa. Segundo Costa (2017), é quase 
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impossível para uma pessoa não apresentar certos sinais no momento em que interage com 

seus interlocutores, pois o corpo também fala seja através gestos, expressões faciais, sons, 

entre outros elementos não verbais que tornam o ato comunicativo mais compreensivo.  

No entanto, a realização das defesas de mestrado por videoconferência pode interferir 

na linguagem corporal dos sujeitos, requerendo maior planejamento, atenção e reflexão do 

que nas presenciais. Assim, procuramos saber dos participantes se eles consideram a 

linguagem corporal ausente nas defesas virtuais. A tabela a seguir exibe as repostas dos 

participantes da pesquisa. 

 

Tabela 6 – A linguagem corporal é ausente na defesa online? 

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 

 

Apenas 2 (dois) participantes deste estudo entendem que não há linguagem corporal na 

defesa virtual, enquanto os outros 5 (cinco) consideram que ela é limitada, mas não ausente. 

Esse é um dado que podemos comparar com o que foi discutido no início desta subseção, pois 

se a maioria dos participantes afirmou anteriormente que a comunicação nas defesas online é 

eficiente, é coerente neste item eles não concordarem com a ausência da linguagem corporal, 

pois mesmo de forma mais restrita, ela contribui para o processo comunicacional dessa prática 

avaliativa. A seguinte fala nos apresenta uma visão mais clara sobre isso: 

 

A linguagem corporal também acontece na defesa online, em menor escala, talvez, 

porque o mestrando fica o tempo todo sentado, mas percebemos a expressão facial 

que junto ao timbre de voz passa o estado de ânimo do quase mestre (P4). 

 

Pela sua fala de P4, entendemos que ele considera os elementos não verbais essenciais 

para estabelecer a comunicação entre os sujeitos dessa prática, pois a expressão facial e o 

timbre de voz não só ajudam a perceber os sentimentos de quem defende o trabalho, como 

 

PARTICIPANTES 

 

RESPOSTAS 

 

P1 Não 

P2 Não 

P3 Não 

P4 Não 

P5 Sim 

P6 Não 

P7 Sim 
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também de quem avalia. Entendemos, portanto, que a atuação dos sujeitos é fundamental para 

o processo comunicativo, uma vez que ela colabora para dar maior significação ao texto 

falado. 

É válido ressaltar que nas defesas de mestrado, sejam presenciais ou virtuais, a 

exposição oral do mestrando não é essencialmente verbal-oral porque ela conta com a 

performance do expositor, incluindo não apenas elementos linguísticos, mas também não 

verbais. No entanto, não se pode dizer que há uma interação face a face, pois, como o discente 

precisa projetar os slides, ele pode optar por não visualizar a banca, já que maximizar a janela 

ou usar dois monitores demanda maior esforço cognitivo, requerendo do mestrando muita 

concentração e habilidade tecnológica. O mesmo vale para os professores avaliadores que 

optarem por compartilhar a tela, exibindo as suas observações. Além disso, mesmo que banca 

e mestrando se vejam durante a exposição oral e arguições, a imagem é pequena, o que pode 

ocasionar que algumas expressões faciais ou gestos passem despercebidos.  

Por conta disso, a performance do acadêmico precisa mais do que chamar a atenção da 

banca, precisa motivá-la para que se sinta coautora daquilo que está sendo exposto, visto que 

expressões faciais, aceno de cabeça, posicionamento do busto em relação à tela, gestos com as 

mãos ou ombros dentro ou fora da tela, entonação e ritmo da voz são imprescindíveis para a 

construção de sentido do texto oral. Todas essas ações que integram o processo comunicativo 

interacional são definidas por Dey-Plissonneau (2019) como recursos semióticos 

multimodais, uma vez que a linguagem corporal dos participantes é moldada pelo ambiente 

virtual proporcionado pela videoconferência. Isso evidencia a conexão entre o affordance 

tecnológico e de linguagem, visto que a soma dos dois torna o processo comunicativo mais 

eficiente numa defesa online. 

Vimos, ao longo desta seção e nos capítulos teóricos, que a defesa de mestrado 

mediada por videoconferência sofreu algumas adaptações e com a linguagem não foi 

diferente, visto que são as demandas sociocomunicativas, as trocas linguísticas entre os 

envolvidos e os diferentes recursos disponibilizados pela tecnologia que possibilitam os 

affordances tecnológicos, sociais, linguísticos e cognitivos, bem como o entrelaçamento entre 

eles.  

Para finalizar essa subseção, apresentamos um quadro com os affordances de 

linguagem percebidos pelos participantes desta pesquisa nas defesas de mestrado mediada por 

videoconferência no contexto da pandemia de covid-19. 
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Quadro 6 – Affordances de linguagem percebidos pelos participantes 

 

AFFORDANCES DE LINGUAGEM 

 

❖ Comunicação online síncrona entre os participantes das defesas virtuais; 

❖ Novas expressões linguísticas que demandadas pela situação comunicativa na defesa online; 

❖ Promoção da comunicação  entre sujeitos dessa prática avaliativa por meio da escrita  e dos 

elementos não verbais no chat; 

❖ Reconhecimento dos ícones na tela da videoconferência como informações visuais que 

favorecem o processo comunicacional na defesa online; 

❖ Exploração dos recursos semióticos para auxiliar na adaptação da linguagem na sessão de  

virtual.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

4.2.4 Percepção dos affordances cognitivos na defesa de mestrado por videoconferência 

 

Kaviani et al. (2020) declara que os affordances cognitivos são encarregados de 

preparar o caminho para os outros affordances, auxiliando no processo de reflexão do usuário 

acerca dos conhecimentos prévios, interpretações, experiências, convenções sociais e morais. 

Nesta subseção, discutimos a última categoria que foi direcionada para a percepção dos 

docentes do PPGL-UESPI a acerca dos affordances cognitivos nas defesas de mestrado 

mediadas por videoconferência. Iniciamos essa etapa, questionando os participantes da 

pesquisa sobre a relevância da comissão avaliadora conhecer a estrutura de tal atividade 

acadêmica e dos recursos disponibilizados por essa tecnologia para a realização adequada 

dessa prática ao longo da pandemia de covid-19.   

 

Tabela 7 – Conhecer a estrutura da defesa de mestrado e os recursos da 

videoconferência são necessários para realizar a defesa online? 

 

PARTICIPANTES 

 

RESPOSTAS 

 

P1 Concordo 

P2 Concordo 

P3 Concordo 

P4 Concordo 

P5 Concordo 

P6 Concordo 

P7 Concordo 

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 
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Conforme se observa na tabela 7, todos os informantes declararam concordar com a 

importância dos membros da banca examinadora conhecer não só as quatro etapas que 

estruturam uma defesa de mestrado, como também serem capazes de manusear corretamente a 

ferramenta tecnológica mediadora. Vemos aqui que letramento acadêmico somado ao digital 

se fazem necessários para que essa atividade seja promovida com êxito, uma vez que o 

primeiro garante o conhecimento linguístico necessário para a produção oral, enquanto o 

segundo possibilita que esse conhecimento seja adaptado ao ambiente digital.  

Constatamos que esse dado corrobora com o que temos discutido ao longo desta 

dissertação, visto que os professores tiveram que habituar-se à nova maneira de realizar as 

defesas de mestrado, aliando conhecimentos convencionais com tecnológicos, de modo a 

oportunizar a adaptação da defesa de mestrado virtual sem perder a sua essência. Assim, 

percebemos que a interatividade entre essas informações possibilitaram o novo formato de 

defesa, o que nos fez classificá-lo como um affordance cognitivo. 

Para Kaviani et al. (2020), as possibilidades cognitivas são instigadas pelos fatores 

contextuais e normativos do ambiente em que a pessoa se encontra inserida. Ou seja, 

conforme a situação comunicativa o agente compreende o modo como deve se expressar, agir 

e interagir com o outro. No caso da defesa de mestrado, os sujeitos compreendem que, por se 

tratar de uma prática avaliativa pertencente ao meio acadêmico, devem fazer uso do nível 

formal da fala, o que requer deles um domínio vocabular e atenção às normas gramaticais ao 

proferirem os seus discursos. Isso também vale para a postura adotada durante a realização 

dessa atividade e os procedimentos de interação, pois pelo grau de formalidade do evento é 

preciso estar atento às regras estabelecidas para a condução dessa atividade acadêmica.  

Desse modo, consideramos relevante verificar junto aos participantes da pesquisa se 

houve necessidade de fazer adaptações aos aspectos da formalidade acadêmica nesse novo 

contexto de defesas online.  Os participantes do estudo relataram que foram feitas poucas 

modificações nesse aspecto. As falas a seguir demonstram em que dimensão elas 

aconteceram.  

 

Creio que apenas a vestimenta, pois ouço dizer que a preocupação maior é com o 

que aparece, isto é, da cintura para cima. A estrutura da defesa, o comportamento 

da audiência e cronologia das falas continuam a mesma, a não ser quando alguém 

inadvertidamente adentra o recinto onde o mestrando está apresentando, poderá 

criar algum constrangimento (P4). 

 

Noto que a cronologia das falas e o rito do evento permanecem os mesmos. Em 

termos de vestimenta, também me parecem comuns ao período presencial. A 

diferença reside em uma correta ambientação para cada sessão: que ele esteja 

corretamente iluminado, tenha uma boa captação de som e os envolvidos atendem 
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de maneira redobrada para as interações que vão além da oral, já que perpassam o 

escrito em chat (P6). 

 

Toda a disposição formal presente na defesa presencial foram levemente 

modificadas, favoreceram certo grau de espontaneidade, desde a linguagem à 

acomodação corporal (P7). 

 

Baseado na fala desses 3 (três) informantes, entendemos que o uso adequado dessa 

tecnologia tem possibilitado que o ritual de uma defesa de mestrado presencial seja mantido 

no modo virtual, visto que a sua estrutura é conservada. É dado à linguagem um pouco mais 

de espontaneidade, já que tanto o chat quanto o áudio oportunizam a inserção de expressões 

linguísticas que fogem ao padrão de uma defesa presencial. Apesar disso, percebemos que há 

a conservação dos aspectos de formalidade numa defesa de mestrado mediada por 

videoconferência, o que nos leva a considerá-los como affordances cognitivos, pois como 

Kaviani et al. (2020) afirmam, as possibilidades cognitivas oportunizam à pessoa conhecer, 

compreender e avaliar o que uma  tecnologia pode oferecer aos sujeitos em uma dada 

situação. 

Notamos aqui uma estreita relação entre o affordance tecnológico, social, linguístico e 

cognitivo, visto que para perceber se os aspectos de formalidade numa defesa de mestrado 

foram modificados, primeiro foi necessário identificar e entender a linguagem, o 

comportamento dos participantes e a estrutura dessa atividade acadêmica, bem como a função 

de cada recurso disponibilizado pela videoconferência. Somente depois disso, pôde-se 

analisar se houve alguma mudança ou adaptação desses aspectos ao realizar essa prática 

avaliativa por intermédio de tal tecnologia.  

Os participantes também mencionam a relevância da escolha do espaço físico, pois 

este poderá ser projetado ao acessar a defesa virtual. Logo, faz-se necessário que o agente 

opte por um local com uma boa iluminação e silencioso, de modo a garantir a visualização 

legível da sua imagem no evento e evitar interferências no momento em que estiver falando. 

Assim, entendemos o planejamento da ambientação a ser projetada em uma sessão de defesa 

online como affordance cognitivo. Nesse caso, também percebemos a ligação entre a 

potencialidade cognitiva e tecnológica, visto que a videoconferência possibilita melhorar a 

qualidade do vídeo numa defesa online, fazendo uso do modo pouca luz, bem como conservar 

a intimidade do participante e evitar distrações com a inserção do plano de fundo desfocado 

ou personalizado. Tudo isso deve ser pensado, testado, planejado antes da realização dessa 

atividade acadêmica no meio virtual. 
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Outra questão relevante que abordamos junto aos participantes da pesquisa foi sobre 

como consideram os resultados das defesas online, se comparados com os resultados das 

defesas que aconteciam na universidade antes dessa crise mundial. A tabela a seguir ilustra os 

dados fornecidos pelos informantes do estudo. 

 

Tabela 8 – Como considera os resultados das defesas mestrado online se comparados 

com os das presenciais? 

 

PARTICIPANTES 

 

RESPOSTAS 

 

 

P1, P4, P5, P7 

 

Mantiveram-se 

 

P2 Melhoraram 

 

P3, P6 Melhoraram ligeiramente 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2022. 

  

Vemos que P2 foi o único participante da pesquisa que considerou os resultados das 

defesas de mestrado mediadas por videoconferência como melhores que as presenciais. 

Observando as respostas desse participante ao longo desta análise, constatamos que ele se 

mostrou bastante favorável às defesas virtuais. Uma das suas falas que evidencia isso é: 

“Estou de pleno acordo que este novo formato de fato trouxe acessibilidade e quebrou muitas 

barreiras de espaço e deslocamento, economia de dinheiro, só para citar alguns fatores”. Ele 

reconheceu que as potencialidades desse artefato técnico têm beneficiado positivamente essa 

prática.  

P3 e P6, por sua vez, ao compararem os dois modos de defesa, inferiram que houve 

uma ligeira melhora. Em outras palavras, eles perceberam algumas contribuições, mas não as 

veem como essenciais. Um exemplo pode ser o chat, que mesmo colaborando nessa atividade 

acadêmica online, é possível realizá-la sem ele.   

Mas foi a maioria dos participantes da pesquisa que afirmaram que os resultados se 

mantiveram os mesmos. Embora o meio usado para execução da defesa de mestrado virtual se 

diferencie da presencial, para os participantes não houve mudança no resultado, visto que o 

propósito dessa prática avaliativa é cumprido em ambos os formatos: defender a dissertação 

para uma banca composta por doutores como última etapa para obter o título de mestre. 

Percebemos que, nesse caso, os participantes conhecem, compreendem e avaliam ambas as 

formas de efetuação dessa atividade acadêmica, o que lhes permitiu chegar a essa conclusão. 
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Logo, a capacidade do docente de comparar os resultados da defesa de mestrado online com a 

presencial pode ser entendida como um affordance cognitivo. 

Novamente, percebemos como a teoria do affordance é relevante para nossa pesquisa, 

visto que a divergência de opiniões apenas reforça aquilo que temos discutido ao longo do 

nosso estudo, que a percepção das possibilidades de ação nas defesas online se relaciona ao 

conhecimento, experiência e habilidade de cada agente. 

Um último ponto a ser analisado nessa categoria se refere à utilidade de gravar a 

defesa de mestrado mediada por videoconferência.  Com base nas respostas dos participantes 

da pesquisa, entendemos que todos perceberam a gravação como uma possibilidade que pode 

colaborar de diversas maneiras com a comunidade acadêmica. As falas a seguir expõem 

algumas contribuições que ela oferta:   

 
Excelente, pois facilita as correções posteriores e serve como material para auxiliar 

outros alunos (P1). 

 

Registra o momento da vida dos mestrandos e ainda poderá avaliar o desempenho 

do mestrando (P5). 

 

Um recurso auxiliar que, conveniente a todos, pode ser utilizado de modo a facilitar 

a retomada de argumentos e ponderações de banca. Além de ser um excelente 

registro audiovisual para um evento tão significativo aos pós-graduandos (P6). 

 

  Verificamos que P1 e P6 percebem a gravação como uma oportunidade de auxiliar o 

mestrando no momento de corrigir a dissertação, já que é praticamente impossível lembrar 

todos os comentários feitos pela banca sobre o seu trabalho e mesmo com as observações 

escritas sempre pode ficar alguma dúvida. Portanto, rever as explicações e sugestões com 

relação à dissertação, possivelmente o ajudará a compreender melhor as observações 

empreendidas pelos avaliadores e corrigir não apenas o texto escrito, mas também futuras 

apresentações orais, como propôs P5 ao afirmar que a gravação possibilita ao mestrando 

avaliar e reavaliar o próprio desempenho, permitindo-lhe evitar cometer os mesmos erros ao 

realizar trabalhos semelhantes. P1 ainda acrescenta que a gravação pode servir como material 

de pesquisa para os outros alunos no âmbito acadêmico.  

Aqui percebemos que a potencialidade tecnológica está interligada à cognitiva, pois, 

para gravar, o orientador precisa conhecer o recurso e compreender a sua utilidade. Notamos 

também o affordance linguístico e social, já que a gravação pode ser utilizada com finalidade 

comunicativa particular e coletiva. A primeira permite ao mestrando fazer não só as correções 

sugeridas, como também avaliar a sua própria apresentação para observar falhas linguísticas 

como repetições demasiadas, vícios de linguagem, coerência em sua exposição, entre outros. 
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Já a segunda pode ajudar a esclarecer dúvidas de outras pessoas acerca da temática ou mesmo 

sobre como apresentar uma defesa de dissertação, além de contribuir na construção de novas 

pesquisas, ampliando o acervo da academia. 

Dessa forma, percebemos como os affordances cognitivos, de forma direta ou indireta, 

se relacionam com os demais affordances, uma vez que possibilitam ao agente recorrer a 

outras experiências para auxiliar na sua compreensão e avaliação quanto à integralização da 

videoconferência no processo de mediação das defesas de mestrado. Isso reforça a 

importância do convívio social para que a pessoa seja capaz de absorver as informações que o 

meio lhe disponibiliza a partir da interação com o outro (SANTO COSTA, 2013).    

Para melhor compreensão das potencialidades cognitivas identificadas nesta categoria 

a partir dos dados fornecidos pelos participantes deste estudo, procuramos sintetizá-las no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 7 – Affordances cognitivos percebidos pelos participantes 

 

AFFORDANCES COGNITIVOS 

 

❖ Uso do letramento acadêmico e digital para o novo formato de defesa; 

❖ Conservação dos aspectos básicos de formalidade nas defesas online; 

❖ Planejamento da ambientação física para projetar a defesa online; 

❖ Comparação dos resultados da defesa de mestrado online com a presencial; 

❖ Identificação das diferentes finalidades (linguísticas, sociais e tecnológicas) da gravação de uma 

defesa de mestrado para o meio acadêmico. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

Esta pesquisa procurou investigar as percepções dos professores PPGL-UESPI e, 

consequentemente, a integralização da videoconferência no contexto das defesas de mestrado. 

Nesse processo, percebemos que enquanto as propriedades de uma ferramenta podem ser 

descritas objetivamente, as características dos professores e seus ambientes de trabalho 

variam consideravelmente, pois devido à pandemia todos foram obrigados a adequar suas 

residências a salas de aulas isoladas. Vemos que isso exigiu do docente o uso da sua 

percepção e ação, pois foi preciso analisar o contexto, as próprias habilidades, os recursos 

tecnológicos disponíveis e se preparar adequadamente para continuar atuando no cenário 

educacional durante o isolamento social.  

Os quatro affordances discutidos nesta análise nos oportunizaram compreender a 

eficácia da defesa de mestrado mediada por videoconferência no PPGL-UESPI durante o 
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isolamento social em decorrência do coronavírus. Perceber as possibilidades tecnológicas, 

sociais, linguísticas e cognitivas de forma individualizada e ao mesmo tempo a conexão entre 

elas nos fez entender como funciona o processo de efetivação da comunicação interacional 

nesse novo formato de defesa.  

Dessa forma, verificamos que são as potencialidades de tal tecnologia somadas ao 

conhecimento da defesa de mestrado enquanto gênero acadêmico, bem como dos usos 

linguísticos para interagir/socializar, que permitiram a adaptação dessa prática avaliativa ao 

ambiente virtual, proporcionando a pessoas localizadas em diferentes regiões interagirem 

simultaneamente, vendo e sendo vistas, ouvindo e sendo ouvidas, de modo a garantir o  

engajamento de todas na ação comunicativa, colaborando coletivamente para produção de um 

novo conhecimento. Consideramos que o uso frequente da videoconferência na execução das 

defesas de mestrado ao longo desses dois anos vem contribuindo para a percepção  

tecnológica, social, cognitiva e linguística dos docentes do Programa de Pós-graduação em 

Letras da Universidade Estadual do Piauí. 

Encerramos esse capítulo com um quadro síntese das quatro categorias de affordances 

analisadas nesta dissertação como forma de auxiliar o leitor a revisar todos os affordances 

identificados em cada subseção, incluindo os que percebemos a partir da conexão entre eles 

nas defesas de mestrado mediadas por videoconferência. 

 

Quadro 8 –  Resumo geral dos Affordances encontrados na pesquisa 

(continua) 

 

CATEGORIAS  

 

AFFORDANCES IDENTIFICADOS NAS DEFESAS DE MESTRADO POR 

VIDEOCONFERÊNCIA 

 

 

 

 

Affordances 

Tecnológicos 

❖ Flexibilização do espaço para que pessoas localizadas em diferentes espaços físicos 

participem das defesas de mestrado online; 

❖ Ampliação do número de espectadores na audiência; 

❖ Uso de um dispositivo eletrônico para acessar a videoconferência; 

❖ Utilização dos recursos da videoconferência para promover a realização integral da 

defesa de mestrado; 

❖  Reconhecimento da utilidade da videoconferência para o programa durante a crise 

pandêmica;  

❖ Feedback imediato entre participantes de uma defesa online;  

❖ Engajamento e diversão das pessoas; 

❖ Deliberação da banca: criação de uma nova sala virtual, Whatsapp, na própria sala de 

defesa online;  

❖ Ativação e desativação do chat nas defesas virtuais; 
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❖ Gravação da defesa de mestrado. 

 

 

Affordances 

Sociais 

❖ Conservação das características básicas da defesa de mestrado nesse novo formato; 

❖ Interação mediada síncrona; 

❖ Engajamento de número maior de espectadores na audiência; 

❖ Compartilhamento de conhecimento e experiências com professores de outras regiões do 

país através da banca; 

❖ Uso do chat como para agenciar o engajamento da audiência nessa atividade acadêmica; 

❖ Uso da gravação como fonte de pesquisa coletiva no meio acadêmico, partilhando 

conhecimento e experiência. 

 

 

Affordances 

Linguísticos 

❖ Comunicação online síncrona entre comissão e mestrando para discutir a  

pesquisa; 

❖ Novas expressões linguísticas que demandadas pela situação comunicativa na defesa 

online; 

❖ Promoção da comunicação  entre sujeitos dessa prática avaliativa por meio da escrita e 

dos elementos não verbais  no chat; 

❖ Identificação das informações visuais nos ícones na tela da videoconferência; 

❖ Exploração dos recursos semióticos para auxiliar na adaptação da linguagem na sessão 

de virtual.  

❖ Conservar a formalidade do discurso oral na defesa online. 

❖ Uso da gravação para auxiliar o mestrando na correção do texto escrito e na avaliação do 

seu desempenho acerca da exposição oral da dissertação. 

 

 

Affordances 

Cognitivos 

❖ Uso do letramento acadêmico e digital para o novo formato de defesa; 

❖ Conservação dos aspectos de formalidade nas defesas online; 

❖ Compreensão e avaliação dos recursos da videoconferência que são essenciais a defesa 

de mestrado. 

❖ Conservação dos aspectos básicos de formalidade nas defesas online; 

❖ Planejamento da ambientação física para projetar a defesa online; 

❖ Comparação dos resultados da defesa de mestrado online com a presencial; 

❖ Identificação das diferentes finalidades (linguísticas, sociais e tecnológicas) da gravação 

de uma defesa de mestrado para o meio acadêmico. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2022. 

 

Evidenciamos, ao longo deste trabalho, como o novo formato de defesa emergente 

vem contribuindo para a formação de novos mestres no universo acadêmico durante a 

pandemia de convid-19. Este estudo também nos possibilitou refletir sobre a conexão das 

quatro categorias de affordances, proporcionando uma maior reflexão sobre as diferentes 

ações que a tecnologia de videoconferência vem proporcionando para a concretização das 

defesas de mestrado e como podem desempenhar um papel importante na esfera da vida 

universitária ao serem direcionados para outras atividades acadêmicas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concentramos nossa investigação na percepção dos affordances em defesas de 

mestrado mediadas por videoconferência, visto que isso nos permite compreender as 

mudanças e as adaptações linguísticas, tecnológicas, sociais e cognitivas que acontecem nessa 

prática avaliativa que se firmou durante a pandemia de Covid-19. Embora o objetivo desta 

pesquisa não seja estudar esse gênero textual (defesa de mestrado) propriamente, foi 

necessário explorar a sua estrutura para entender a postura e a linguagem a serem adotadas 

pelos participantes, bem como as regras que determinam a sua execução.   

Consideramos os docentes do PPGL-UESPI como os mais aptos para colaborarem 

com esse estudo, uma vez que estes podem atuar nessa atividade acadêmica como 

examinadores ou presidentes das bancas, o que lhes proporciona uma maior experiência e, 

consequentemente, amplia a sua visão sobre os affordances que emergem à medida que se 

utiliza essa ferramenta.   

O trabalho encontra-se amparado na teoria dos affordances, visto que ela nos permite 

analisar, no atual cenário, como sujeitos usam na prática o software videoconferência para 

promover a defesa de mestrado, conservando o seu caráter acadêmico-científico. Para 

complementação dessa teoria, ainda nos apoiamos no conceito da Comunicação Mediada por 

Computador, visto que a realização dessa prática avaliativa se dá por intermédio de uma 

tecnologia de comunicação. Também empregamos a perspectiva do Letramento Acadêmico, 

pois é preciso entender as características e a estrutura desse gênero no contexto da pós-

graduação para que se possa promovê-lo por intermédio dessa tecnologia, mantendo sua 

funcionalidade comunicativa.  

A pesquisa visou conhecer a percepção dos professores do PPGL-UESPI acerca dos 

affordances na defesa de mestrado mediada por videoconferência no contexto da pandemia. 

Constatamos que as metas estabelecidas para atingir o objetivo foram atendidas, uma vez que 

foi possível conhecer os affordances percebidos pelos professores do PPGL-UESPI ao 

analisarmos minuciosamente os questionários respondidos pelos participantes da pesquisa. 

Procuramos detalhar e interpretar criticamente cada um dos affordances encontrados, de 

modo a estabelecer uma visão integral do grupo.  

Organizamos os affordances em quatro categorias17: social, tecnológica, linguística e 

cognitiva. Também conseguimos distinguir as potencialidades linguísticas ao verificarmos 

                                                           
17 Para relembrar os affordances encontrados nessa pesquisa, retorne ao final do quarto capítulo e reveja o 

quadro síntese com as quatro categorias mencionadas.  
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que a linguagem empregada na defesa online passa por algumas adaptações, além de inserir 

novas ações linguísticas que não podem ser incluídas na defesa presencial.  

Os resultados demonstraram que os relacionamentos entre tecnologias, humanos e 

seus ambientes estão gerando mudanças associadas à ferramenta videoconferência dentro de 

um contexto acadêmico, permitindo o direcionamento estratégico do usuário por meio de 

padrões de affordances aplicados na inovação digital.  

Confirmaram a eficácia da videoconferência na mediação da defesa de mestrado do 

PPGL-UESPI durante esse período pandêmico. Como essa prática avaliativa sempre foi 

realizada no programa na forma presencial, essa fase de transição para o formato 100% online 

durante a pandemia de covid-19 acabou sendo uma tarefa desafiadora para muitos docentes. 

Eles tiveram que se adaptar ao novo sistema de ensino, utilizando uma tecnologia que lhes 

permitissem dialogar em tempo real com seus orientandos de forma semelhante ao presencial 

para dar continuidade às atividades do programa.    

O uso frequente desse artefato técnico nos anos de 2020 e 2021 serviu para ampliar 

nossos conhecimentos, percebendo a tecnologia como parte importante da nossa formação. 

Nessa era da digitalização, é essencial que saibamos usar a tecnologia a favor do nosso 

crescimento pessoal e social. Além disso, a experiência adquirida, nesses dois últimos anos 

por alunos, professores e coordenação, sobre formas de mediar a comunicação na instituição, 

mostrou que é possível para os discentes que residem em outras cidades e até estados 

cursarem o mestrado integralmente na modalidade online. O mesmo vale para os professores 

que foram capazes de exercer suas funções em plena pandemia por intermédio dessa 

ferramenta, incluindo a função de orientadores e examinadores de bancas de mestrado.  

No entanto, devemos reconhecer que o acesso a esse artefato técnico está atrelado às 

condições financeiras das pessoas, o que pode ser um problema para aqueles que não têm 

como comprar um aparelho eletrônico adequado que suporte todas as demandas de uma 

plataforma de videoconferência ou mesmo pagar por um bom plano de internet. Além disso, a 

qualidade da internet depende, muitas vezes, da região, visto que o seu sinal pode ser bastante 

precário em alguns lugares, o que dificulta o acesso a essa tecnologia.  

Dificuldades externas à parte, entendemos, com a nossa pesquisa, que esse novo 

formato de defesa conserva as características básicas da defesa de mestrado. Tanto é verdade 

que as quatro etapas são realizadas integralmente, sendo necessárias apenas algumas 

adaptações na fala, visto que algumas palavras e expressões se tornaram específicas desse 

ambiente virtual. Um exemplo dessa mudança é que na defesa presencial é solicitado aos 

convidados desligarem ou colocarem o celular no silencioso, já na virtual solicita-se o 
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desligamento das câmeras e microfones. Além disso, a condução da deliberação da banca 

passou a ser realizada conforme a preferência dos avaliadores, ou seja, na mesma sala de 

videoconferência da defesa, pelo WhatsApp ou em outra sala virtual.   

Também constatamos na nossa pesquisa que algumas ações são particulares às defesas 

virtuais, como é caso do chat. Esse recurso deu voz à audiência nas defesas de mestrado, pois 

na presencial a manifestação do público se resumia a palmas. Apesar do chat ser visto mais 

como um affordance linguístico, depende da percepção de quem o utiliza, pois ele pode ser 

entendido como affordance social, tecnológico ou cognitivo. 

Assim, foi possível detectar que, ao realizar uma defesa de mestrado mediada por 

videoconferência, o contato direto com essa ferramenta leva ao surgimento de affordances 

tecnológicos e também sociais, visto que ao desenvolver essa prática avaliativa os 

participantes precisam colaborar uns com os outros, seguindo as regras que são determinadas 

para concretização dessa ação comunicacional. 

Esse processo remete ao affordance cognitivo, pois possibilita que o agente avalie a 

situação, de modo a direcionar o conhecimento, a experiência já adquirida, e adequá-la a 

atividade na qual esteja inserido. O affordance linguístico também se faz presente, pois não 

tem como realizar essa atividade sem fazer uso da linguagem. Logo, pode-se afirmar que 

esses quatro affordances estão inter-relacionados. 

Isso confirma que a videoconferência provoca uma inovação na defesa de mestrado 

que se condiciona às mudanças sociais, culturais e tecnológicas ocorridas em tempos de 

pandemia.  Por isso, é essencial que aqueles que a utilizam conheçam as suas limitações e 

compreendam verdadeiramente as suas potencialidades para que possam promover defesas de 

mestrado com qualidade tanto durante o contexto da pandemia de covid-19 como 

posteriormente a essa crise mundial.  

Podem ser realizadas outras investigações, uma vez que não se esgotam estudos sobre 

o tema em questão. Um exemplo é que se pode desenvolver análises sobre a percepção dos 

alunos e professores de cursos ou instituições diferentes para verificar se reconhecem as 

mesmas possibilidades de ação, se as dificuldades e contribuições foram as mesmas. O 

pesquisador pode ampliar os instrumentos de coleta, direcionando o questionário para os 

alunos e a entrevista para os professores. Também podem fazer uso das observações não 

participantes como forma de auxiliar na elaboração do questionário e entrevista, bem como no 

momento das análises.  

Apesar da quantidade reduzida de questionários, consideramos que os resultados 

foram satisfatórios. Portanto, confirmamos a relevância deste estudo para academia, pois ao 
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promovê-lo com base na percepção de profissionais da área, fomos capazes de verificar as 

potencialidades dessa tecnologia na mediação da defesa mestrado no período pandêmico em 

prol do gerenciamento de novos conhecimentos acadêmico-científicos. 

Esperamos que este trabalho possa estimular pesquisas futuras quanto à integralização 

da videoconferência no contexto acadêmico para promoção das diferentes atividades que 

englobam essa esfera. Também consideramos a utilidade desta pesquisa, pois contribuiu para 

uma maior compreensão desse gênero acadêmico, bem como da tecnologia usada para 

promover a sua execução, resultando numa nova perspectiva acerca das defesas de mestrado 

realizadas no programa, pois, como mencionado anteriormente, algumas ações podem ser 

acrescentadas nesse formato de defesa, de modo a torná-la mais dinâmica e interessante aos 

participantes, mantendo sua eficácia. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado(a) professor(a), você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada  

VIDEOCONFERÊNCIA NAS DEFESAS DE MESTRADO DO PPGL DA UESPI EM 

TEMPO DE PANDEMIA: UMA ANÁLISE DOS AFFORDANCES, cujo objetivo é conhecer 

o ponto de vista dos docentes do PPGL-UESPI acerca da defesa de mestrado mediada por 

videoconferência, observando os affordances que emergem da interação com essa tecnologia 

durante a execução da referida atividade acadêmica no contexto da pandemia. O que motivou 

este estudo foi a necessidade de investigar, cientificamente, as oportunidades que esse novo 

formato de defesa pode proporcionar ao mestrado acadêmico.  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) enviado para o seu email, 

de forma individual, tem como propósito explicar a pesquisa e suas possíveis contribuições 

acadêmicas, requerer a sua inclusão no estudo e garantir seus direitos enquanto participante.  

Ao participar desta pesquisa, você não terá custos e não receberá qualquer vantagem 

financeira, será esclarecido em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou 

não. A sua recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma 

em que é atendido pela pesquisadora responsável.   

Este estudo seguirá as orientações da CONEP (2021) sobre os procedimentos que 

envolvam o contato com os participantes e/ou coleta de dados em qualquer etapa da pesquisa, 

em ambiente virtual, de modo a preservar a proteção, segurança e direitos dos participantes.  

Caso você aceite ser integrado a essa pesquisa, deverá pôr sua assinatura digital em duas vias 

deste termo de consentimento, salvá-las em PDF para resguardar sua assinatura e enviar uma 

das vias a pesquisadora. Porém, antes de assinar o TCLE, é necessária uma leitura minuciosa 

desse documento e esclarecer todas as dúvidas com a responsável pelo estudo.  

Também será enviado para você um questionário, de forma individual, por email e/ou 

whatsApp. Ao receber esse instrumento de coleta, deve respondê-lo e então devolvê-lo por um 

desses dois meios digitais a pesquisadora encarregada do trabalho. É recomendado que guarde 

uma cópia para si em seu arquivo pessoal em dispositivo seguro, tanto do TCLE quanto do 

questionário, apagando-os do meio virtual que utilizou na sua devolução.  
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Uma ressalva importante é que o participante de pesquisa tem o direito de não 

responder qualquer pergunta do questionário, sem necessidade de explicar ou justificar tal 

decisão. Ele também pode retirar o seu consentimento ou interromper sua participação nesta 

pesquisa a qualquer momento que desejar.  

Investigações, de qualquer natureza, que envolvem pesquisas com os seres humanos 

implicam alguns riscos. Esta pesquisa apresenta risco mínimo de expor os dados produzidos à 

crítica de alguém alheio ao processo, visto que a defesa de mestrado mediada por 

videoconferência poderá sofrer críticas depreciativas, podendo gerar o constrangimento para 

os participantes de pesquisa em decorrência da exposição de dados. Para evitar o possível 

risco, será garantido o anonimato dos docentes envolvidos nesse trabalho científico, ficando 

asseverado o direito à indenização se forem identificados e comprovados danos provenientes 

deste estudo ao participante. No entanto, o benefício em participar desta pesquisa é contribuir 

para uma nova perspectiva acerca das ações potenciais que a interação com a 

videoconferência pode trazer para o programa de mestrado, de modo específico para as 

defesas virtuais, promovendo a inclusão de novos conhecimentos, principalmente linguísticos, 

no meio acadêmico acerca desse evento comunicativo. Além disso, poderá incitar novas 

reflexões em futuros trabalhos acadêmicos do PPGL e até de outros programas de pós-

graduação, acrescentando de forma relevante ao acervo da literatura acadêmica. 

Para melhor qualificar o trabalho da pesquisa, esclarecemos que este passou por 

avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, colegiado responsável por avaliar e 

acompanhar os aspectos éticos de todos os estudos envolvendo seres humanos. A função do 

CEP está baseada nas diretrizes éticas brasileiras (Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde, e complementares), segundo a qual toda investigação envolvendo seres humanos 

deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa. As atribuições desse 

colegiado são de papel consultivo e educativo, visando contribuir para a qualidade das 

pesquisas, bem como para a valorização do pesquisador, que recebe o reconhecimento de que 

sua proposta é eticamente adequada.  

Assegurar o sigilo e a confidencialidade das informações do participante de pesquisa é 

de responsabilidade da pesquisadora que realizará o armazenamento dos dados recolhidos de 

forma adequada e segura. Por isso, ao concluir a coleta de dados, a investigadora fará o 

download de todos os TCLE e dos questionários recebidos, depois os salvará em uma pasta 

específica do seu computador pessoal e por último excluirá do email e WhatsApp os arquivos 

referentes aos participantes do estudo.  



113 
 

Quando finalizada a pesquisa, os resultados estarão à disposição de todos os 

participantes. Os nomes ou os materiais que indiquem a sua participação não serão 

divulgados. Os dados e instrumentos utilizados nesse trabalho ficarão arquivados no 

computador da pesquisadora responsável por um período de 5 (cinco) anos, e somente depois 

desse tempo serão descartados.   

 

 

Teresina-PI, _______ de _____________ de 2021 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) participante de pesquisa 

                                          CPF: 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora responsável 

                                            CPF: 663.240.683-15 

 

 

 

Em caso de dúvidas quanto aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar:  

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: BRÍSIA BARBOSA  

RUA NEWTON BAJONAS, 201, PAU FERRADO 

FLORIANO (PI)  -  CEP: 64806-580 

FONE: (89) 99466-3562 / E-MAIL: brisiameb@yahoo.com.br 

 

CEP – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – UESPI  

RUA OLAVO BILAC, 2335, TERESINA (PI) – CEP: 64001-280 

FONE: (86) 3221-4749 / EMAIL: comitedeeticauespi@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO  

 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 

 

 

PESQUISA VIDEOCONFERÊNCIA NAS DEFESAS DE MESTRADO DO PPGL DA 

UESPI EM TEMPO DE PANDEMIA: UMA ANÁLISE DOS AFFORDANCES 

 

Por conta da pandemia, o Programa de Pós-graduação em Letras da UESPI aderiu à 

proposta do ensino remoto, utilizando-se, principalmente da videoconferência para promover 

a realização das diversas atividades acadêmicas, dentre elas, a defesa de mestrado. Isso 

despertou o nosso interesse por conhecer as diferentes possibilidades de ação que emergem 

dessa prática avaliativa quando mediada por essa tecnologia. 

Para nos auxiliar nesse processo investigativo, elaboramos este questionário com base 

na problematização da nossa pesquisa e em leituras previamente realizadas sobre o tema. 

Também o organizamos com perguntas abertas, dicotômicas e de múltipla escolha, com o 

intuito de não tornar o seu preenchimento cansativo e ao mesmo tempo possibilitar o 

recolhimento do máximo de informações. Ele está dividido em cinco partes, sendo a primeira 

direcionada a definir o perfil dos participantes e as demais a identificarem as diferentes 

possibilidades de ação que surgem desse novo formato de defesa de mestrado. 

 Ao responder todas as questões, você estará contribuindo para a formação de um novo 

conhecimento teórico-prático. Acreditamos que este estudo poderá incitar novas reflexões em 

futuros trabalhos acadêmicos do PPGL-UESPI e até em outros programas de pós-graduação, 

acrescentando de forma acentuada ao acervo da literatura acadêmica. 

Todas as respostas desta inquirição serão mantidas e tratadas em caráter confidencial, 

protegendo a subjetividade e individualidade de cada participante. Os dados aqui coletados 

serão usados apenas para fins desta pesquisa. Também informamos que este instrumento de 

coleta já recebeu aprovação do Comitê de Ética da UESPI ao qual foi submetido. 

Desde já agradecemos a sua colaboração!   

 

Obs: Despois de responder o questionário, você poderá enviá-lo para o e-mail da 

pesquisadora responsável Brísia Barbosa brisiameb@yahoo.com.br ou para WhatsApp 

(89) 99466-3562. Lembrando que se o docente desejar, poderá enviar as respostas subjetivas 

em áudio para o WhatsApp mencionado anteriormente. 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

➢ PARTE I 

1. Formação acadêmica:  

(   ) Doutorado       (   ) Pós-doutorado       

 

2. Atua na área da: 

(   ) Linguística                (   ) Literatura 

 

mailto:brisiameb@yahoo.com.br


115 
 

3. Faz parte do quadro da Universidade Estadual do Piauí? 

(  ) Sim    (   ) Não  

 

4. Há quantos anos atua como professor(a) do curso de Mestrado Acadêmico em Letras 

da UESPI? 

________________________________________________________________________ 

 

 

➢ PARTE II 

 

1. Neste contexto pandêmico, o uso das tecnologias de comunicação, especialmente nas 

defesas de dissertações, tornou-se rotina para alunos de pós-graduação e seus 

orientadores. Tendo em vista manter os cronogramas previamente estabelecidos, 

discentes e docentes estão se voltando para as plataformas de videoconferência. 

Pensando no PPGL-UESPI, qual afirmação melhor descreve a sua experiência com esse 

novo formato de defesa? Marque apenas uma questão. 

(   ) Eu tenho uma vasta experiência com tecnologia videoconferência. Para mim, não foi 

novidade. 

(   ) Esta é a primeira experiência com a defesa de mestrado 100%  online. Mas não foi 

assustador. Consegui sem pedir ajuda. 

(   ) Esta é a primeira experiência com a defesa de mestrado 100%  online. E foi assustador. 

Tive que pedir ajuda inicialmente. 

(   ) Não tenho muita experiência com esse novo formato de defesa, por isso, continuo tendo 

dificuldades em manusear essa ferramenta, tendo que recorrer a ajuda de terceiros. 

 

2. Atualmente, qual plataforma de videoconferência você utiliza com mais frequência 

para mediar as defesas de mestrado? Se possível, justifique o motivo da sua escolha. 

(   ) Skype         (   ) Dingtalk          (   ) Hangouts           (   ) Zoom        (   ) Meet        

(   ) Outro: __________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Enumere do maior para menor pelo grau de importância as potencialidades da 

videoconferência na mediação das defesas de mestrado.  

(   ) Flexibilidade 

(   ) Vasta gama de ferramentas 

(   ) Fácil de usar 

(   ) Utilidade 

(   ) Acessibilidade 

(   ) Engajamento e diversão das pessoas 

(    ) Feedback imediato 

 

4. Após a exposição oral do mestrando, colocações e questionamentos dos professores 

examinadores acerca do estudo defendido, a comissão precisa de alguns minutos de 

privacidade para discussão da aprovação ou reprovação do aluno. Nas defesas por 

videoconferência de que você participou durante a pandemia, como esse momento de 

discussão, entre os membros da banca, foi realizado? 
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(    )  Foi solicitado que todos, com exceção da banca, se retirassem da sala virtual. 

(   ) Os membros da comissão se reuniram em outra sala virtual, criada com antecedência ou 

mesmo na hora. 

(   ) Os professores examinadores conversaram com a ajuda de outra ferramenta tecnológica, 

por exemplo, WhatsApp. 

(    ) Outro:__________________________________________________________________ 

 

5. Enumere do maior para o menor os desafios enfrentados por você durante a transição 

da defesa de mestrado do PPPGL-UESPI presencial para online. 

(  ) Problemas técnicos e de ambientação, como queda de energia, falha no dispositivo 

eletrônico de videoconferência, conexão instável da internet, escolha de cenário de fundo com 

pouca ou muita luminosidade. 

(  ) Conhecimento sobre a função de todos os recursos que a tecnologia de videoconferência 

disponibiliza. 

(  ) Interferências não propositais de familiares e dos participantes, pois provocam ruídos 

de fundo (latidos de cães, gritos de crianças, sons de veículos ou de máquinas etc.).   

(  ) Desenvolver essa atividade acadêmica  de modo virtual conservando a estrutura do 

formato presencial.  

(  ) A distribuição do link entre mestrando, banca examinadora e demais participantes para 

acessar a sala de videoconferência em que será realizada a defesa de mestrado. 

 

 

➢ PARTE III 

 

1. O processo de uma defesa de mestrado por videoconferência é similar ao de uma 

presencial, pois aluno e comissão examinadora se reúnem por um determinado período 

de tempo para discutir e avaliar a pesquisa. Você concorda com essa afirmativa? 

(     ) Sim               (     ) Não 

 

Se desejar completar a resposta, fique à vontade  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Do que você mais sente falta quando as defesas de mestrado eram realizadas sem o 

auxílio 100% da videoconferência?   
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Uma mestranda disse: “Meus amigos e família que residem na cidade de Picos 

estavam presentes na minha defesa online. Isso não teria acontecido se a defesa 

acontecesse no campus (em Teresina), pois o deslocamento seria empecilho para eles.” 

Assim, devemos reconhecer que esse novo formato traz novas possibilidades quanto ao 

público e sua projeção social no espaço virtual. Qual é sua opinião sobre esta afirmação? 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Você já teve alguma experiência negativa com audiência online ao solicitar que os 

participantes desligassem a câmera e o microfone durante a defesa de mestrado?  

(    ) Sim     (    ) Não 

 

Fique à vontade para relatar a experiência.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

➢ PARTE IV 

 

1. A comunicação síncrona mediada por videoconferência torna a ação comunicativa na 

defesa de mestrado mais eficiente? 

(     ) Sim         (     ) Não 

 

Fique à vontade para relatar.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Quando os mestrandos começam suas apresentações, eles compartilham suas telas 

para exibirem suas apresentações em slides, a fim de que todos possam ver claramente e 

acompanhar sua exposição oral. Os participantes, por sua vez, assistem em silêncio, por 

trás dos quadrados escuros de suas telas desligadas e utilizam o chat quando querem se 

manifestar. Qual a sua opinião sobre o uso do chat dentro da defesa de mestrado?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. A comunicação durante a defesa online exige um pouco mais de reflexão e 

planejamento do que a presencial, devido principalmente à ausência da linguagem 

corporal. Você concorda com essa afirmação? 

(    ) Sim                    (    ) Não 

 

Fique à vontade para relatar.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Cite exemplos de expressões linguísticas que emergiram de regularidades da interação 

nas defesas de mestrado da UESPI.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

➢ PARTE V 

1. Para realizar uma defesa de mestrado mediada por videoconferência, é importante 

que os professores examinadores tenham conhecimento acerca da estrutura dessa 

atividade acadêmica, bem como dos recursos digitais que essa tecnologia disponibiliza 

para que possam desenvolvê-la adequadamente? 

(    ) Concordo               

(    ) Concordo parcialmente 

(    ) Discordo  

(    ) Discordo parcialmente 

 

2. A pandemia desencadeada COVID-19 modificou o ensino superior de várias 

maneiras, eliminando os métodos tradicionais de ensino, aprendizagem e avaliação. As 

defesas de mestrado no PPGL-UESPI não foram poupadas e estão se concretizando pelo 

uso da videoconferência. Quais aspectos da formalidade acadêmica (vestimenta, 

estrutura da defesa, comportamento da audiência, cronologia das falas etc.) exigida 

presencialmente estão sendo adaptados nesse novo contexto de defesas de mestrado 

online?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Comparativamente com as defesas antes da pandemia, realizadas na universidade, 

considera que os resultados: 

(   ) Melhoraram 

(   ) Melhoraram ligeiramente 

(   ) Melhoraram-se 

(   ) Pioraram ligeiramente 

(   ) Pioraram 

 

 

4. Uma sessão de videoconferência pode gravar a defesa de mestrado. Qual é o seu ponto 

de vista quanto à utilidade deste novo recurso tecnológico? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Obs: Sinta-se a vontade para fornecer comentários ou sugestões relacionados a qualquer 

item deste questionário ou mesmo sobre a temática desta pesquisa. 
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ANEXO 

 
ANEXO A - PARECER APROVADO DO COMITÊ DE ÉTICA 


