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RESUMO 

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino que se utiliza da internet 

para proporcionar interações, a partir de discussões, em determinados portais, através de 

gêneros como o fórum educacional. Para que se compreenda a maneira como se desenvolvem 

as conversações e discussões no fórum educacional, esta pesquisa objetiva analisar a 

progressão tópica, concernente ao fenômeno linguístico digressão, a partir de Andrade (2001, 

2002), Batista e Gobara (2007), Castilho (2002), Jubran et al. (2002), Pinheiro (2005, 2008), 

Preti (1991), Rodrigues, Capellini e Nascimento (2012) e Santos e Oliveira (2010). Os dados 

partem de fóruns de discussão do curso “Sequência didática: aprendendo por meio de 

resenhas”, da Comunidade Virtual da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, 

e foram coletados através de um dos sujeitos da pesquisa. A partir da análise dos dados, ver-

se-á que a digressão ocorre através de um processo interacional entre seus interlocutores, e 

que ela pode ser remetida a fatores tanto internos quanto externos ao discurso. 
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INTRODUÇÃO 

 A descrição e análise da língua falada têm sido objeto de estudo desde 1960 com a 

contribuição de diferentes áreas, como a Etnografia, a Sociolinguística. Entre diferentes 
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aspectos e níveis linguísticos estudados, destacam-se os elementos da organização do texto, 

como o tópico conversacional.  

Este, por sua vez, apresenta aspectos múltiplos, como a organicidade e a centração. 

Neste trabalho, iremos enfatizar as formas de realização da digressão. Dessa forma, a fim de 

fazer um estudo mais aprofundado acerca da progressão tópica no fórum educacional, esta 

pesquisa objetiva analisar a forma como são realizadas as discussões no gênero emergente em 

questão, a partir do estudo da digressão, que vem a ser, basicamente, uma ruptura no 

desenvolvimento do enunciado, em que não tem relação com o discurso já produzido nem 

com o que virá posteriormente, criando, dessa forma, um distanciamento temático/tópico. 

Sendo assim, as análises e discussões têm como base Andrade (2001, 2002), Batista e Gobara 

(2007), Castilho (2002), Jubran et al. (2002), Pinheiro (2005, 2008), Preti (1991), Rodrigues, 

Capellini e Nascimento (2012) e Santos e Oliveira (2010) e, como corpus, dados que foram 

constituídos em fóruns do curso “Sequência didática: aprendendo por meio de resenhas”, 

destinado a professores da rede pública e promovido pela Comunidade Virtual da Olimpíada 

de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Para que se sigam as discussões, serão feitos apontamentos acerca do tópico 

discursivo, da digressão e do fórum educacional – fazendo um breve comentário inicial sobre 

a EaD –, respectivamente. Para isso, como fundamentação teórica, serão utilizados Jubran et 

al. (2002), Pinheiro (2005, 2008) e Preti (1991) sobre o tópico discursivo; Andrade (2001, 

2002) e Castilho (2002) sobre a digressão; e Batista e Gobara (2007), Rodrigues, Capellini e 

Nascimento (2012) e Santos e Oliveira (2010) sobre o fórum educacional. 

 

1 - O TÓPICO DISCURSIVO 

O tópico discursivo, segundo Pinheiro (2005, p. 150 apud BROWN & YULE, 1983, 

p. 73), é “o assunto acerca do qual se está falando ou escrevendo”, isto é, o tópico é o assunto, 

a temática que permeia a conversação. Esse elemento discursivo é uma categoria abstrata e 

primitiva que irá se desenvolver a partir de enunciados na conversação e que irá se remeter a 

um grupo de mensagens concernentes e relevantes entre si. Nesse sentido, ainda segundo 

Pinheiro (2005, p. 150 apud JUBRAN et al., 1992, p. 360), o tópico tem como propriedades a 

centração e a organicidade, sendo a primeira abrangente dos seguintes traços: 

 



a) concernência: relação de interdependência semântica entre os enunciados – 

implicativa, associativa, exemplificativa ou de outra ordem – pela qual se dá sua 

integração no referido conjunto de referentes explícitos ou inferíveis; 

b) relevância: proeminência desse conjunto, decorrente da posição focal assumida 

pelos seus elementos; 

c) pontualização: localização desse conjunto, tido como focal, em determinado 

momento da mensagem. 

 

A organicidade, que se refere aos segmentos tópicos, é a divisão subtemática do 

tópico geral. No que se refere a ela, tem-se o plano hierárquico e o plano sequencial, que irão 

compreender, respectivamente, as sequências textuais relacionadas ao tópico discursivo, ou 

seja, os supertópicos e subtópicos pertencentes a um quadro tópico constituído pela centração, 

o qual gerará novas subdivisões internas; e a continuidade e descontinuidade do discurso, 

referindo-se às estratégias de progressão tópica, como a digressão – ou a cisão do tópico –, a 

manutenção do turno conversacional entre outros fatores. Sendo assim, a progressão temática 

irá se referir aos elementos linguísticos que irão nortear a construção do tema, da interação 

enunciativa. 

 

2 - A DIGRESSÃO 

A digressão é um desvio do tema no enunciado, ou seja, ela ocorre quando há uma 

quebra no desenvolvimento do tópico, provocando um distanciamento temático na interação. 

Esse fenômeno linguístico é uma estratégia discursiva que vai permear o desenvolvimento de 

uma conversação, através de combinações estruturais linguísticas entre seus interlocutores, 

manifestando, assim, relevâncias enunciativas. Na relação de um enunciado com outro, o foco 

discursivo é que irá provocar ou não a digressão, através do desvio, no primeiro caso, ou 

continuidade, no segundo, do tópico central. O desvio pode ocorrer a partir de um 

deslocamento que um dos participantes faz do todo enunciativo, através de marcas formais 

que vão estar ligadas ao entorno, isto é, àquilo que norteia a discussão, e que vão ser inseridas 

no tópico discursivo. 

Conforme aponta Andrade (2001), apesar de a digressão ser um distanciamento 

enunciativo, não há uma incoerência discursiva, pois ela surge relacionada a uma porção 

textual menor do tópico: 

 

A digressão pode ser caracterizada como uma porção textual que não se acha 

diretamente relacionada com o segmento precedente nem com o que lhe segue; 



entretanto, não é acidental e tampouco cria uma ruptura da coerência, na medida em 

que é fruto de relações de relevância tópica. (ANDRADE, 2001) 

 

Como complemento a essa discussão, Castilho (2002, p. 78 apud DASCAL & 

KATRIEL, 1982) aponta três tipos de digressão: as baseadas no enunciado (ou digressão 

lógico-experiencial), as baseadas na interação (ou digressão interpessoal) e as sequências 

inseridas (ou digressão retórica). As primeiras ocorrem num espécie de relação entre o tópico 

principal e o digressivo, isto é, elas aparecem no discurso através de algo produzido no tópico 

central e, a partir dele, vão ser desenvolvidas. As segundas estão relacionadas ao contexto de 

produção do enunciado, ou seja, elas vão remeter a algo exterior ao discurso, elas ocorrem sob 

efeito do contexto linguístico, podendo ser questões informativas, opinativas a respeito de 

algo que ocorreu momentaneamente na situação discursiva. Por fim, as últimas remetem a um 

todo conversacional, podendo ser relacionadas tanto ao que já vinha sendo dito quanto à 

situação conversacional, ocorrendo a partir de esclarecimentos, correções entre outros fatores 

linguísticos que norteiam o tópico. 

 

3 - O FÓRUM EDUCACIONAL 

Diante da busca por novas ferramentas complementares ao ensino de línguas, a fim 

de oferecer uma formação mais avançada àqueles que, por fatores sócio-histórico-culturais, 

não têm condições de cursar o Ensino Superior presencialmente, dentre outros aspectos, 

surgiu a EaD, que tem como principal ferramenta de estudo a internet, onde são ministradas 

aulas através de portais que conectam professores e alunos, proporcionando interações através 

dos mais variados gêneros, dentre eles o fórum educacional 

O fórum educacional é um gênero emergente situado numa esfera educativa e é 

desenvolvido através de conversações e discussões online, a partir de tópicos criados por 

professores/tutores, a fim de que haja um desenvolvimento deste com o intuito de produzir 

conhecimento entre os participantes, de forma interativa. Trata-se de um gênero que circula 

entre as modalidades oral e escrita, por possuir características da língua escrita, no momento 

em que as discussões são feitas na plataforma de EaD, mas também, com aspectos da língua 

falada, utilizando-se de estruturas pertencentes a essa modalidade linguística, além da 

informalidade, o que pressupõe uma interação mais aproximativa dos interlocutores. 

Segundo Rodrigues, Capelline e Nascimento (2012, p. 28 apud SANTOS, 2003): 

 



A comunicação assíncrona proporciona não só a criação de temas de discussões 

entre estudantes e professores, mas, sobretudo, a troca de sentidos construídos por 

cada singularidade. Cada sujeito na sua diferença pode expressar e produzir saberes, 

desenvolver suas competências comunicativas, contribuindo e construindo a 

comunicação e o conhecimento coletivamente. (grifo dos autores) 

 

Ou seja, é a partir da discussão entre os interlocutores que os sentidos vão ser 

construídos, através da singularidade dos participantes e de uma comunicação assíncrona, o 

que possibilita uma organização melhor e mais elaborada do discurso, para que o tema se 

desenvolva de forma mais eficiente e para que o conhecimento seja partilhado com maior 

propriedade do discurso. 

 

A DIGRESSÃO NO FÓRUM EDUCACIONAL 

A partir da fundamentação teórica utilizada para basear esta pesquisa, será visto 

como se constitui o fenômeno linguístico digressão no contexto digital, sobretudo no gênero 

emergente fórum educacional. Para isso, cabe fazer algumas considerações acerca do corpus, 

em que foi coletado através de um dos sujeitos da pesquisa. 

O corpus da pesquisa foi constituído a partir de dados de fóruns do curso “Sequência 

didática: aprendendo por meio de resenhas”, destinado a professores da rede pública e 

promovido pela Comunidade Virtual da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o 

Futuro. No portal do curso, os participantes faziam discussões acerca do gênero resenha, tanto 

em seus aspectos estruturais quanto em sua produção na sala de aula. 

O trecho escolhido para estudo refere-se ao fórum Ensino de resenha, que tem como 

participantes Márcia Vasconcelos e Fernanda Cardoso (nomes fictícios). Esse fórum foi 

criado com o intuito de se buscar alternativas para a inserção do gênero resenha na sala de 

aula, porém, a partir da análise, ver-se-á que este objetivo não foi cumprido.  

Antes de partir para a análise propriamente dita, é importante explicitar o fórum 

escolhido para a pesquisa, a fim de que haja uma compreensão melhor, por parte do leitor, 

acerca da ocorrência da digressão nos dados coletados: 

 

ENSINO DE RESENHA 

Por Márcia Vasconcelos (Quarta-feira, 15 de maio de 2013, às 05h52) 

 

O melhor momento para se trabalhar resenha é o ensino médio? Podemos adaptar o gênero 



para o fundamental? E como elaborar resenha quando o aluno tem uma quantidade mínima 

de leitura mais trabalhada? 

 

Re: ENSINO DE RESENHA 

Por Fernanda Cardoso (Domingo, 19 de maio de 2013, às 20h32) 

 

Márcia Vasconcelos gostaria de sugestões pra mim esta trabalhando alguns textos dentro de 

Formando Escritores no Projeto Pesquisa que realizo.... sugestões e até mesmo passos.... 

aonde posso utilizar a resenha.... 

 

Re: ENSINO DE RESENHA 

Por Márcia Vasconcelos (Sexta-feira, 24 de maio de 2013, às 06h35) 

 

Olá! 

Tenho um livrinho que propõe, como trabalho sobre um texto, as 2 questões a seguir: 

O que o texto me diz? 

O que eu digo ao texto? 

Acho que elas permitem ao aluno ter um relacionamento objetivo e subjetivo, ao mesmo 

tempo, com o texto. Ele precisa ler , interpretar de acordo com as pistas do autor, mas cobra 

dele uma interação, uma reflexão, um relacionamento com seu mundo particular. 

Abração. 

P.S. Brincando de Escrever, do  Carlos Vismara, da ed. Plêiade. 

 

É natural, nos eventos discursivos cotidianos, que um interlocutor corresponda ou 

não, em sua forma de se posicionar nas práticas de linguagem, nos diversos campos de 

atividade humana, com as expectativas dos demais participantes da conversação. Para isso, 

independente do discurso produzido, há uma motivação que norteia todo o contexto 

enunciativo, seja através de algo dentro do próprio discurso proferido por qualquer um dos 

participantes, seja através de algo externo, ou seja, relacionado à situação comunicativa. 

Dessa forma, toda a discussão será baseada em elementos diversos e que surgem a partir de 

vários tipos de motivação. Sendo assim, em maior ou menor grau, toda a produção 

enunciativa estará relacionada entre si, mantendo uma concatenação, relevância temática. 

Sendo assim, como já tratado, a digressão é uma ruptura, uma quebra no 

desenvolvimento do tópico discursivo. Porém, apesar de ser uma quebra, ela não aparece por 



acaso, ela sofre uma motivação para ocorrer na discussão. Dessa forma, esse fenômeno 

linguístico não acarretará em uma incoerência temática, pois está relacionado a algo na 

conversação ou ao contexto discursivo. 

Diante disso, acerca dos dados constituídos para análise, pode-se dizer que um tópico 

discursivo é inserido a partir de um fórum, denominado Ensino de resenha. Esse tópico é 

construído a partir de uma indagação de uma das duas interlocutoras, Márcia Vasconcelos, ao 

perguntar sobre o melhor momento para se inserir o gênero resenha na sala de aula, assim 

como sobre a elaboração deste. 

Ao se fazer uma indagação/pergunta, espera-se que o outro interlocutor profira seu 

discurso com uma resposta, constituindo uma sequência discursiva – nesse caso, o par 

adjacente pergunta-resposta – correspondente àquilo que já foi solicitado. Porém, nesse caso, 

tem-se algo que quebra com essa sequência, no momento em que Fernanda Cardoso, em vez 

de responder a pergunta feita por Márcia Vasconcelos e, assim, cumprir com o objetivo do 

tópico, de obter as informações solicitadas a partir da indagação, insere um pedido, com o 

intuito de aperfeiçoar sua prática de ensino com o gênero em questão tratado por elas. 

Posteriormente, Márcia Vasconcelos, a fim de corresponder com as expectativas de 

Fernanda Cardoso, não retoma o tópico inicial – criado por ela –, respondendo ao pedido feito 

pela outra participante do fórum, não contribuindo mais para a progressão do tópico principal. 

Diante disso, o fórum se encerra e o tópico principal é prejudicado por conta da 

descontinuação – categoria da organicidade – que ele sofreu. 

Diante dessas considerações, pode-se dizer que, apesar dessa ruptura que o tópico 

principal sofreu, o que caracterizou a digressão, o tópico que provocou a abertura desse 

fenômeno linguístico, o criado a partir de Fernanda Vasconcelos, não surgiu por acaso, ele 

sofreu uma motivação para que ocorresse, através do título do fórum criado por Márcia 

Vasconcelos, Ensino de resenha. Vê-se que, embora ele se caracterize como um discurso de 

descontinuação, ele mantêm um grau de coerência com os discursos produzidos anteriores a 

ele, nesse caso, ao fórum, pois ele não foge da temática que estabelecida pela outra 

participante, comprovando, dessa forma, o que defende Andrade (2001), que a digressão vai 

ser fruto de relevância tópica, isto é, tem relação com discursos já produzidos. 

A partir disso, cabe afirmar que o tipo de digressão ocorrido nesse evento 

enunciativo foi o tipo retórico didático – ou digressão baseada em sequência inserida – que 

surge, geralmente, a partir de pares adjacentes, como o par pergunta-resposta, modificando 

uma sequência par, estabelecendo uma quebra tópica, através de um processo interacional que 



serve a uma variedade de atos de fala, desenvolvidos num processo de correção, informação, 

classificação etc. de um discurso anterior. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para concluir, pode-se afirmar que o fórum educacional – apesar de ser um gênero 

emergente que é voltado a discussões de temas específicos e que, por isso, pressupõe que os 

debates ocorram de forma a seguir uma linha conversacional que não fuja do tópico central – 

também sofre variações discursivas que acabam por prejudicar a progressão do tópico 

principal, a partir de intervenções subtemáticas que surgem através de algumas porções 

textuais que são retomadas, no caso analisado aqui, a partir do título do fórum, por exemplo. 

Então, pode-se afirmar que o título que é dado a um fórum – no gênero fórum 

educacional – em sua criação pode influenciar no decorrer do processo interacional, 

provocando algumas rupturas, que poderão ser retomadas ou não, através das motivações e 

intenções de seus interlocutores. 
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