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Introdução 

A Prática como Componente Curricular tem como proposta a familiarização do 

estudante de graduação com o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e a percepção 

mais crítica e consciente dos fenômenos linguísticos que nos cercam no cotidiano, 

atentando-se para a língua em uso.  

Neste projeto, o objetivo é averiguar a ecologia da interação comunicativa em sala de 

aula, no ensino remoto, e como o ecossistema linguístico foi impactado pelas mudanças 

repentinas impostas pela pandemia. É importante ressaltar que a interação comunicativa 

remota pode ser síncrona, em que professor e alunos entram em contato 

simultaneamente, mesmo que à distância, ou assíncrona, em que esse contato 

simultâneo não ocorre.  

A pesquisa se insere no campo da Ecolinguística, mais especificamente, da Linguística 

Ecossistêmica, que considera a língua como interação entre membros de um povo em 

determinado território. Na ausência do território físico, a interação não deixa de 

acontecer, porém passa por um processo de adaptação que será analisado aqui.  

 

Justificativa 

Para a Linguística Ecossistêmica, a língua não é uma ferramenta para a comunicação, 

ela é própria interação. Logo, não é possível falar de língua e adaptação sem levar em 

conta a própria interação nas situações cotidianas. Dessa forma, a pesquisa aqui 

proposta contribuirá para uma maior consciência dos estudantes acerca do 



funcionamento da linguagem em seus contextos de uso e melhor percepção das 

mudanças acarretadas em decorrência do ensino remoto.  

 

Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em averiguar a ecologia da interação 

comunicativa em sala de aula, no ensino remoto. Como objetivos específicos, elencam-

se: 

• Averiguar como se dão as interações comunicativas – síncronas e assíncronas, 

no ensino remoto – entre aluno e aluno, bem como entre aluno e professor; 

• Analisar os aplicativos/plataformas que são mais utilizados nas interações e de 

que modo eles buscam simular as interações prototípicas; 

• Verificar de que modo o ecossistema linguístico – considerando-se que os alunos 

fazem parte dele – foi impactado pelas mudanças repentinas no formato de ensino. 

 

Metodologia 

O projeto tem como fudamentação teórica a Linguística Ecossistêmica, que é 

multidisciplinar e multimetodológica. Isso significa que o próprio objeto define a 

metodologia a ser utilizada, levando-se sempre em consideração que não é possível 

investigar a totalidade do objeto de uma só vez, mas também não se deve perder de vista 

a visão holística do ecossistema. Logo, é necessário adotar a focalização, que consiste 

em se dedicar momentaneamente a um aspecto do ecossistema e depois retornar a uma 

visão mais abrangente para avaliar os resultados.  

Neste caso, o pesquisador fará recortes das interações comunicativas remotas síncronas 

e assíncronas para uma posterior análise qualitativa da ecologia da interação 

comunicativa no ensino remoto, atentando-se para os objetivos elencados na seção 

anterior. O projeto corresponderá a 100 horas e será executado individualmente ou em 

grupos, no decorrer do 1º e 2º semestres de 2021, sendo o relatório final previsto para o 

dia 14/04/2022.  

 

Fundamentação teórica 

A Linguística Ecossistêmica (LE) é uma vertente da Ecolinguística que tem como 

conceito central o ecossistema linguístico (COUTO, 2015). Assim como o ecossistema 

biológico é constituído de organismos interagindo entre si em um habitat, o ecossistema 

linguístico é composto por uma população (P) e suas inter-relações (I) em um território 



(T). Inter-relações (I), neste caso, podem ser representadas por língua (L), pois “a visão 

ecossistêmica nos mostra que ela [língua] é basicamente interação” (COUTO, 2015, p. 

50).  

 
Ainda sobre o ecossistema linguístico, existem quatro deles: o natural, o mental e o 

social, que juntos formam o ecossistema integral da língua. De modo geral, o 

ecossistema natural considera os elementos do ecossistema em sua concretude, como 

entidades físicas; o ecossistema mental considera a inter-relações no cérebro de cada 

indivíduo; e o ecossistema social considera as interações dos seres em sua coletividade, 

tendo em conta tudo o que faz parte da cultura e possui valor social. Juntos, os três 

formam o ecossistema integral da língua, que pode ser observado de duas perspectivas: 

a da comunidade de língua (domínio total do que chamamos de língua) e a da 

comunidade de fala (delimitada pelo observador), como definido em Couto (2015).   

É importante ressaltar que o ecossistema é encarado de forma holística, ou seja, 

considerando-se a sua totalidade, e que a adaptação e a evolução não são propriedades 

apenas dos ecossistemas biológicos, mas dos linguísticos também. As línguas se 

adaptam aos seus novos contextos e, consequentemente, evoluem. Segundo Couto 

(2015), evolução e adaptação são as duas faces da mesma moeda. 

Língua, conforme já dito, é a própria interação comunicativa, e a interação ocorre em 

uma ecologia. A Ecologia da Interação Comunicativa (EIC) pressupõe cinco elementos: 

um falante, um ouvinte, um assunto, um conjunto de regras interacionais (que incluem 

as ‘regras sistêmicas’ ou gramática) e um cenário onde ocorre a interação (COUTO; 

COUTO; BORGES, 2015). Se a língua, para a LE, consiste em interação, a EIC é o 

cerne da linguagem, pois ela é o próprio processo da interação. Esse processo se dá em 

um fluxo interlocucional, em que duas ou mais pessoas alternam seus turnos de fala, 

fazendo com que falante se torne ouvinte e vice-versa. 

Nesse fluxo interlocucional, o conjunto de regras interacionais de determinado 

ecossistema é extremamente importante. Tais regras consistem em hábitos sujeitos ao 

meio ambiente sociocultural da comunidade, pois “há todo um conjunto de expectativas 

sociais que devem ser obedecidas no decorrer dela [da interação comunicativa]. Por 

serem culturalmente estabelecidas, podem variar de uma comunidade linguística para 



outra” (COUTO; COUTO; BORGES, 2015, p, 113), embora haja aquelas que são de 

natureza físico-natural, como a distância entre os interlocutores. 

Tais regras consistem em, por exemplo, a distância adequada entre falante e ouvinte, o 

tom de voz utilizado, a alternância de turnos, dentre outros. As regras sistêmicas 

(gramaticais) fazem parte das regras interacionais como auxiliares no processo, 

portanto, também elas fazem parte da interação comunicativa. É importante ressaltar 

que parte das regras interacionais são convenções sociais instituídas para que a 

comunhão (predisposição para a comunicação) seja estabelecida.  

Além disso, tais regras foram formuladas tendo-se como parâmetro uma interação 

comunicativa prototípica, face a face. Em contexto remoto/virtual, há uma tentativa de 

simular as regras da interação prototípica, mas tratando-se apenas de um simulacro 

(SILVA, 2017), certamente algumas adaptações tornam-se necessárias. O mesmo 

acontece com o cenário, que prototipicamente corresponde ao lugar/território no qual a 

interação acontece, visto que “maior proximidade espacial geralmente leva também a 

maior compartilhamento de informações, logo, a uma maior facilidade de 

entendimento” (COUTO; COUTO; BORGES, 2015, p. 123), a ausência dessa 

proximidade pode acarretar maior dificuldade no estabelecimento da comunhão.  

A interação comunicativa pode ser prototípica (face a face), virtual e potencial, 

diferenciando-se entre si pelos sujeitos, tempo e espaço (COUTO; FERNANDES, 

2021). No que diz respeitos aos sujeitos, tempo e espaço da interação virtual, “temos o 

falante-ouvinte que se comunicam oralmente ou pela escrita, mediada pela tecnologia. 

Nesse espaço, o tempo é elástico e, por isso, pode ser sincrônico ou assincrônico” 

(COUTO; FERNANDES, 2021, p. 14). Na interação comunicativa remota que é aqui o 

objeto de interesse, tanto a forma síncrona quanto a forma assíncrona acontecem.   

Na interação virtual há, portanto, uma abstração do território, da instância física, o que 

desestrutura o ecossistema linguístico, mas não impede a interação comunicativa, que é 

estabelecida por meio de ferramentas interacionais, que equivalem às regras 

interacionais na comunicação face a face. Essas ferramentas “estão pautadas, portanto, 

na tentativa de emular as regras interacionais (que só são possíveis num ecossistema 

linguístico em razão de sua instância física) dentro de um ambiente virtual, adaptando-

as” (SILVA, 2018, p. 105).  

Ainda segundo Silva, essa “quebra do tempo e do espaço permite maior maleabilidade 

na interação comunicativa, não demandando simultaneidade ou proximidade entre os 

falantes, o que leva à criação de outras medidas que possam suprir a falta do corpo-



outro na ação comunicativa” (SILVA, 2017, p. 55). É importante ressaltar que essas 

ferramentas e modos de comunicação se fundamentam nas novas tecnologias e 

demandas da sociedade, corroborando com o que já foi dito anteriormente que, para a 

Linguística Ecossistêmica, enquanto houver interação, a língua está viva, se adaptando e 

evoluindo. 

 

Conclusão 

O relatório final da PCC apresentará as conclusões pertinentes à proposta, podendo 

haver adequações segundo os projetos individuais de alunos ou grupos de alunos. 
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