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Este trabalho analisa a posição discursiva do professor a partir da heterogeneidade 
constitutiva e da heterogeneidade mostrada vinculadas ao sujeito–professor que 
utiliza a tecnologia de informação e comunicação em suas práticas discursivas no 
Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA), sob abordagem teórica da Análise do 
Discurso Francesa (ORLANDI, 2007; AUTHIER–REVUZ, 1990). Para tanto, o corpus 
consiste de recortes disponíveis no EVA que constitui a materialidade da prática 
discursiva produzida em uma disciplina de Leitura e Produção Textual, oferta do 
ciclo letivo 2009/1, na Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Assim, 
partiremos da suposição de que nesse Espaço Virtual de Aprendizagem à posição 
discursiva pedagógica aliada às tecnologias se constituem de modo que o discurso 
pedagógico interage de forma vertical, ou seja, altera sua configuração na relação 
que se estabelece entre os interlocutores, isto é, não é mais assimétrica. Dessa 
perspectiva, a partir da fala de Orlandi (2003) acerca do discurso pedagógico: 
discurso lúdico, discurso autoritário e discurso polêmico a pesquisa busca responder 
como se caracteriza tal discurso, quando este ocorre sob as condições midiáticas de 
produção em um ambiente virtual; inclui também os estudos de Juana María 
Sancho (2006) no que diz respeito à TIC, no âmbito educacional. Este trabalho se 
inscreve numa perspectiva em que as linguagens se renovam para atender as 
demandas das novas tecnologias educacionais e que tem por conseqüências a 
produção e circulação de novos paradigmas no campo da educação. Os resultados 
apontam para uma desmistificação do papel do educador. 

Resumo 

 

Discurso Pedagógico, Tecnologia de Comunicação e Informação, Sujeito–professor. 
Palavras-chave: 

 

Os avanços tecnológicos têm contribuído e transformado substancialmente os 
diversos processos da atividade humana, estabelecendo uma nova forma de 
organização social. Na sociedade contemporânea as transformações se 
desenvolvem na organização do trabalho, na produção, nos mecanismos de 
relacionamento social e no acesso à informação, redefinindo, assim, em 
praticamente todas as áreas do conhecimento. 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Com isso, uma série de temas relacionados com o desenvolvimento dos 
computadores e, sobretudo, das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
vem sendo discutido em Congressos, Simpósio, Fórum do mundo inteiro. Neste 
contexto, propõe-se destacar alguns aspectos que podem ser considerados 
relevantes para o processo de ensino-aprendizagem, no que tange o Ensino a 
Distância (EaD). Primeiramente, partiu-se de observações do funcionamento 
discursivo entre os participantes nas ferramentas disponíveis no Espaço Virtual de 
Aprendizagem (EVA), da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), sob a 
ótica do discurso de linha francesa (PÊCHEUX, 1995; AUTHIER-REVUZ, 1990; 
ORLANDI, 2003, 2007). O estudo procura mostrar, a partir da materialidade 
lingüística constitutiva das participações dos internautas presentes nesse espaço, 
como o sujeito se constrói e quais condições de formação discursiva levaram os 
interlocutores a produzir novos discursos.  



Nesse quadro teórico temos a formulação de Orlandi (2003) que propõe uma teoria 
para se pensar como se constitui discurso pedagógico. Segundo a autora, o 
discurso pedagógico é produzido sob três perspectivas: o discurso lúdico, o discurso 
autoritário e o discurso polêmico. A autora concebe (Orlandi, 2003): 

O lúdico como aquele em que o seu objeto se mantém presente enquanto tal, ou 
seja, os interlocutores se expõem a essa presença, resultando disso o que 
chamaríamos de polissemia aberta. O discurso polêmico mantém a presença do seu 
objeto, sendo que os participantes não se expõem, mas ao contrário procuram 
dominar o seu referente, dando-lhe uma direção, [...] o que resulta na polissemia 
controlada. No discurso autoritário, o referente está ‘ausente', oculto pelo dizer; 
não há realmente interlocutores, mas um agente exclusivo, o que resulta na 
polissemia contida

Interessa-nos descobrir como se dá as relações entre professor e aluno no âmbito 
do EaD. Já que o objetivo é apresentar algumas participações, da ferramenta 
Fórum, e, levantar alguns pontos percebidos como relevantes no EVA e sobre eles 
tecer algumas breves considerações.  

 (p. 15). 

A relevância deste estudo consiste no fato de que, a expansão do Ensino a 
Distância tem sido motivada pelo aumento da demanda, por qualificação ou 
formação, e, pela multiplicação dos meios técnicos que garantem este tipo de 
educação, ou ainda, pela facilidade de acesso, sendo o aluno desafiado a pesquisar 
e compreender os conteúdos, através de um processo de auto-aprendizagem. A 
este propósito, Sancho retoma seu trabalho de (1996), em que descreve acerca da 
implantação da internet

 A principal dificuldade para transformar os contextos de ensino com a incorporação 
de tecnologias diversificadas de informação e comunicação parece se encontrar no 
fato de que a tipologia de ensino dominante na escola é centrada no professor. De 
um lado, diferentes organizações internacionais (Unesco), (OCDE - Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques, etc.) entre outros, advertem sobre 
a importância de educar os alunos para a Sociedade do Conhecimento. Além disso, 
requereria professores convenientemente capacitados, com grande autonomia e 
critérios profissionais. A maior implicação é fazer com que os profissionais da 
educação mudem de imediato sua forma de conceber e pôr em prática o ensino ao 
descobrir essa nova ferramenta de ensino-aprendizagem. 

 em uma repartição tão conservadora como a escola 
requereria romper certos paradigmas e refletir sobre os aspectos de como a 
educação está sendo gerenciada neste mundo pós-moderno que, por ora, sempre 
foi aceita tradicionalmente como a única possível.  

Sancho (2006) retoma o que Tedesco (1995), diz acerca das tecnologias de 
informação e comunicação, uma vez que há invariavelmente três tipos de efeitos: 

2 AS TICs COMO RECURSOS EDUCATIVOS 

Em primeiro lugar, alteram a estrutura de interesses (as coisas em que pensamos). 
Em segundo lugar, mudam o caráter dos símbolos (as coisas com as quais 
pensamos). Em terceiro lugar, modificam a natureza da comunidade (a área em 
que se desenvolve o pensamento) (p. 16-17).Ou seja, o primeiro efeito é com 
relação ao que priorizamos em nossas vidas, o que de fato consideramos 
importante, outra consequência está nas relações de poder, nesta é o que se pode 
desempenhar, ou, o que não se pode realizar. No segundo efeito, é a mudança na 
estrutura psicológica no processo de memória do ser humano, como dar um nó, ou, 
marcar algo em um pedaço de madeira para lembrar mais tarde. Este processo se 
desenvolveu através dos sistemas de escrita, leitura, numeração, etc., e, permitiu a 



incorporação de estímulos artificiais que chamamos de signos. Com isso, as TICs, 
não apenas ampliaram consideravelmente este conjunto de signos como também 
os sistemas de armazenamento, isto é, possibilitou ao ser humano acesso às 
informações, permitindo assim a construção do conhecimento público. No que diz 
respeito ao terceiro efeito, é o que podemos chamar de ciberespaço, ou seja, o 
mundo virtual que se tem ao alcance, não diria de todos, mas de uma parcela 
significativa da população. O desenvolvimento é pouco notável em países que a 
tecnologia se faz presente, mas nos países em que muita gente não tem acesso à 
água potável, luz elétrica ou telefone se fez notar a influência do fenômeno da 
globalização propiciado pelas redes digitais de comunicação

Assim, o computador e suas tecnologias associadas, sobretudo a 

. 

internet, 
tornaram-se como afirma a referida autora "mecanismos prodigiosos que 
transformam o que tocam, ou quem os toca, e são capazes, inclusive, de fazer o 
que é impossível para seus criadores" (Sancho, 2006: 17). Neste contexto vem a 
fascinação exercida por essas tecnologias sobre muitos educadores, que julgam 
encontrar nelas a "nova pedra filosofal que permitirá transformar a escola atual". 
Nesta perspectiva, muitas instituições de ensino viram nas TICs o novo 
determinante, a nova oportunidade para repensar, contribuir, e, melhorar a 
educação. 

O Ensino a Distância (EaD), em sua forma embrionária, é conhecido desde o século 
XIX, entretanto sua evolução histórica, no Brasil como no mundo, é marcada pelo 
surgimento e disseminação dos meios de comunicação. Vivemos a etapa do ensino 
por correspondência; passamos pela transmissão radiofônica e, depois, televisiva; 
utilizamos a informática, a telemática e a multimídia. O uso de novas tecnologias 
digitais propicia, assim, a ampliação e a diversificação dos programas, permitindo a 
interação quase presencial entre professores e alunos.  

3 ENSINO A DISTÂNCIA X UNISULVIRTUAL  

A partir da década de 60 é que se encontram registros, alguns sem avaliação, de 
programas de EaD. Nesta perspectiva o governo brasileiro, através do MEC e do 
Ministério das Comunicações (MC), em 1993 toma a primeira medida concreta para 
a formulação de uma política nacional de EaD, fomentando a criação, através do 
Decreto n° 1.237, de 6/9/94, do Sistema Nacional de Educação a Distância. Com 
isso inúmeras instituições mostram-se interessadas em utilizar essa modalidade 
educativa. Mas, para que, de fato, acontecesse, no ano de 1995, foi preciso à 
implantação através do governo federal de uma Subsecretaria de EaD, que após 
um ano foi substituída, na estrutura do MEC, pela própria Secretaria de Educação a 
Distância. 

O fenômeno da EaD representa um passo fundamental para a inclusão educacional, 
possibilitando a um grande número de pessoas cursarem uma disciplina à distância 
(DADs), graduação ou até mesmo uma pós-graduação. Nesse mesmo sentido, a  
UnisulVirtual  em outubro de 2001, incorporou o Programa de Educação a 
Distância, implantado em 1999. Em sintonia com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, no ano de 2002 a Unisul foi credenciada pelo Ministério da 
Educação para a oferta de educação a distância, através da portaria ministerial nº 
2.132, publicada no Diário Oficial da União de 24/7/2002.  

4 LINGUA (GEM) E DISCURSO  

A Análise do Discurso tem por objetivo evidenciar as marcas dos processos 
discursivos, uma vez que, se dão na origem dos efeitos de sentido, sendo a língua o 
lugar material onde se estabelecem os efeitos de sentido Pêcheux (1975a). Ainda, o 



referido autor com relação às sistematicidades fonológicas, morfológicas e 
sintáticas, faz inferência no sentido de que é preciso de materiais de base para que 
os processos discursivos sejam estabelecidos. Dito de outro modo, tomar a ‘língua' 
na percepção dessas sistematicidades, e com base na condição de produção 
histórico-social é que o discurso se constitui pelas relações ideológicas. 

A língua não é estudada na análise do discurso, embora seja importante para AD, 
no entanto, o que interessa é o discurso, e, por ele não ser fixo, sofre, 
constantemente, transformações, tais como: sociais, políticas e histórica.  Desse 
modo, Orlandi retoma a definição de discurso proposto por Pêcheux  "o discurso é 
efeito de sentidos entre locutores" (Orlandi, 2007: 21) , ou seja, a linguagem se dá 
na relação entre os sujeitos e os variados efeitos de sentidos que o discurso 
produz. No entanto, Lagazzi (1988) considera que a linguagem pode ser vista, 
também, como lugar de poder e de tensão, mas ao mesmo tempo ela oferece 
recursos para jogar com esse poder e essa tensão. Colocar o poder como primeira 
instância é eliminar as possibilidades que a linguagem nos oferece para fugir do 
controle absoluto do poder. Em segunda instância, tem-se um grupo de 
possibilidades passíveis de se trabalhar: ambigüidade, o equívoco, a polissemia, o 
desejo do sujeito

Nesta concepção da língua enquanto discurso é que vamos tentar analisar a posição 
discursiva do professor, e, quais condições de formação discursiva levaram os 
interlocutores a produzir tal discurso e os efeitos de sentido. Assim, partiremos da 
suposição de que nesse Espaço Virtual de Aprendizagem à posição discursiva 
pedagógica aliada às tecnologias se constituem de modo que o discurso pedagógico 
interage de forma vertical, ou seja, altera sua configuração na relação que se 
estabelece entre os interlocutores, isto é, não é mais assimétrica. 

. De tal modo que a Análise do Discurso não se enquadra na 
primeira instância, possibilitando ao analista, através do método discursivo, 
observar e analisar as evidências.   

Para compreender o que é discurso pedagógico (DP), tal como proposto por 
Orlandi, primeiramente é preciso entender o que são condições de produção. A 
referida autora define o modo que "elas compreendem fundamentalmente os 
sujeitos e a situação" (Orlandi, 2007: 30), e, que há dois sentidos: imediato e 
amplo. O primeiro se constitui entre os participantes do processo discurso, neste 
caso, podemos vincular a imagem do professor e a imagem do aluno. O contexto 
imediato é o que representa e organiza o poder, neste caso, é a universidade, aqui 
vista como aquela que emana o poder e elege seus representantes, distribuindo 
posições de mando e obediência (neste caso o rótulo autoritário). E, com base 
nesses sentidos que entra a história, a produção de acontecimentos, que por vez é 
afetada pela ideologia e pela memória[1]. 

4.1 Formulação do Discurso Pedagógico  

Orlandi (2003), ao recuperar Pêcheux (1969) menciona algumas categorias, tais 
como: condição de produção, relação entre os interlocutores e contexto social. 
Tendo em vista as condições de produção, a autora parte da suposição de que o 
discurso pedagógico se insere na categoria do "autoritário" (Orlandi, 2003: 15), ou 
seja, por estar caracterizado pela polissemia contida, conforme se demonstrou de 
forma pormenorizada, na introdução. Quantos aos critérios estabelecidos para a 
distinção dos três tipos de discurso, a autora parte do pressuposto de que é 
necessário tomar como base o referente, neste caso o objeto do discurso, e os 
participantes discursivos. 

A autora questiona o que é o discurso pedagógico (DP)? E, o define "como um 
discurso circular, isto é, um dizer institucionalizado, sobre as coisas, que se 



garante, garantindo a instituição em que se origina e para a qual tende: a escola" 
(Orlandi, 2003: 28). A referida autora insere, assim, o discurso pedagógico no 
interior do discurso autoritário, alegando que o professor, porta-voz da ideologia da 
escola, centraliza o discurso em si mesmo, pois seu ato de inculcar está baseado na 
fórmula "é porque é". É neste sentido que Orlandi assegura que, mais do que 
ensinar, a atividade pedagógica inculca o referente na cabeça do aluno. Mais ainda, 
por dizer que a ideologia faz parte, ou melhor, é a condição para a constituição do 
sujeito e dos sentidos. No entanto nem a linguagem, nem os sentidos nem os 
sujeitos são transparentes: eles têm sua materialidade e se constituem em 
processos em que a língua, a história, e a ideologia concorrem conjuntamente. 

  Nesta perspectiva, surgiu a idéia de explorar os vestígios das materialidades 
lingüísticas e tentar caracterizar o discurso que se instaura na ferramenta Fórum no 
EVA. Parte-se da idéia de que esse ambiente virtual não é guiado pelo DP em que 
se tem o predomínio do discurso autoritário, tal como proposto por Orlandi. Assim, 
supõe-se esse Espaço Virtual de Aprendizagem se constitui de um outro discurso 
que vamos tratar como sendo o discurso acadêmico (DA). Considerando a tipologia 
dos discursos lúdico, polêmico e autoritário, formuladas por Orlandi, propõe-se que 
a ocorrência do discurso polêmico e, em menor ocorrência, do discurso lúdico na 
produção do discurso acadêmico. Essa formulação tem por base a caracterização 
peculiar desse discurso (DA), se constitui num ambiente virtual de aprendizagem 
(portanto um lugar institucional), mas por não se fechado em si, dá abertura para 
outros sentidos, possibilitando assim a polissemia controlada, ou, a polissemia 
aberta. Dito de outro modo, um espaço em que o próprio acadêmico gerencia a sua 
posição em relação a um determinado assunto, mesmo sendo conduzida a proposta 
pelo professor. 

 Nesse sentido, ainda podemos evidenciar o quê diz a proposta formulada por 
Orlandi acerca do pedagógico, primeiro ele tende à homogeneização, que segundo 
a autora "a homogeneidade é criada a partir da instituição. É no espaço da 
instituição que o conhecimento é homogêneo" (Orlandi, 2003: 20). Ora, se o 
professor repete a fala do cientista e o aluno repete a fala do professor, esse saber 
é homogeneizado, em outras palavras um saber legitimado. De outro lado, temos o 
discurso acadêmico como se pretende caracterizar quando este ocorre sob as 
condições midiáticas de produção de um ambiente virtual, especificamente, de um 
Fórum de discussões, tende a heterogeneidade[2]. 

Ainda para a autora "a produção da linguagem se faz na articulação de dois 
grandes processos: o parafrástico e o polissêmico. Isto é, de um lado, há um 
retorno constante a um mesmo dizer sedimentado - a paráfrase - e, de outro, há 
no texto uma tensão que aponta para o rompimento" (Orlandi, 2003: 27). É a 
partir desses processos que se verifica o funcionamento discursivo no Fórum, como 
um discurso heterogêneo, ou seja, possibilitam a abertura para outros discursos 
pré-existentes (interdiscursividade), como também, outros sentidos (polissemia).  

Nesta seção, procuramos responder a indagação que motivou o presente estudo, a 
fim de verificar a hipótese já anunciada. Como sabemos, o discurso acadêmico não 
entrou na tríade classificatória proposta por Eni Orlandi. A questão não é que 
deveria entrar na formulação do DP, mas, o que estamos propondo como DA, é por 
perceber nesse espaço um discurso que é dissonante do DP, que se constitui de um 
modo diferente, modo este que parece ser interessante para se repensar o 
processo de ensino/aprendizagem como um todo. 

5 ANÁLISES DAS POSTAGENS DO FÓRUM: UMA LEITURA SOBRE A 
POSIÇÃO-SUJEITO E AS HETEROGENEIDADES 



Para que se compreenda a maneira pela qual se estabelece a posição-sujeito 
enquanto participante de Fórum de discussão, é necessário considerar o que 
Pêcheux afirma em relação à questão do discurso na formação-sujeito "uma vez 
que não existe prática sem sujeito [...] uma vez que os ‘indivíduos-agentes' [...] 
agem sempre na forma de sujeitos enquanto sujeitos" (Pêcheux, 1995: 213-214). 
Assim, com relação à proposta conduzida pelo professor no Fórum, é possível 
identificar no corpus

Uma das inquietações deste trabalho é: Quais são os lugares desse dizer? Quais 
são os sujeitos que dizem? O 

 desta pesquisa marcas de subjetividade, quando o sujeito se 
coloca na posição de homem branco. Outra questão interessante é que tal atividade 
(proposta pelo professor) pressupõe uma discussão em torno de um assunto 
polêmico. O que se nota é que por mais que o tema ‘racismo' seja polêmico, essa 
polêmica está cerceada de um limite, de certa forma a polissemia é controlada. Dito 
de outro modo, nem tudo é possível de ser dito, nesse espaço da academia; a 
polêmica emerge, mas já dentro de uma dada formação discursiva: ninguém se 
posiciona conscientemente como racista, ou seja, não se deseja assumir essa 
posição-sujeito. Por mais que o tema possa trazer falas divergentes todas são 
afinadas no dizer de "não se pode", "não deve" ser racista.  

corpus aponta que o sujeito enunciativo não só se 
propõe interagir com o interlocutor, mas também produz sentidos de certo lugar 
discursivo, bem como para o lugar de enunciação em que os participantes falam 
assumindo uma posição de estudantes universitários brancos. Os falantes se 
assumem sempre em 1ª pessoa do discurso, ora singular ora plural (nós). Isso 
pode ser observado nas marcas linguísticas em tais dizeres:  

[...] o que nos leva a pensar em qual seria o verdadeiro motivo para tamanha 
discriminação;  

 [...] Mesmo inconscientemente todos nós já agimos de forma discriminatória;  

 [...] A questão de que nem sempre somos nós 

Ora singular (eu), como podemos identificar nos dizeres:  

brancos que discriminamos os 
negros; 

[...] Possuo amigos negros e são tão bons quanto os outros, porque tom de pele 
não reflete o que a pessoa é interiormente!; 

  [...] Não aprovo o sistema de cotas, pois, como a Jordana disse, a cor de pele não 
afeta cognitivo de alguém!; 

 [...] Acho

  

 que nenhuma pessoa é igual à outra. [grifos nossos] 

Quando dizemos que o discurso aponta para uma posição não-racista não estamos 
querendo afirmar que os acadêmicos não se reconhecem como racistas, dizemos 
que na posição sujeito-acadêmico essa posição não é considerada. Por isso, pode 
haver enunciados do tipo "deveríamos nos sentir envergonhados" ou ainda, 
"mesmo inconscientemente todos nós já agimos de forma discriminatória". Outra 
observação que merece destaque é que o racismo reconhecido vem sempre 
precedido da marca de primeira pessoa do plural "a questão de que nem sempre 
somos nós brancos que discriminamos os negros". Nesse enunciado deve-se 
atentar também para a denegação: ao dizer "nem sempre somos nós brancos que 
discriminamos" diz-se também: "nós brancos discriminamos, mas não apenas nós". 
[grifos nossos] 



Em geral, quando o discurso sai da forma plural "nós" e adentra no singular "eu" a 
posição se mostra ainda mais afastada de um discurso racista, como em "possuo 
amigos negros e são tão bons quanto os outros"; "considero até uma crueldade 
julgar as pessoas pela cor de sua pele [...]. Enfim, considero o racismo como uma 
tamanha ignorância por parte de algumas pessoas".

Diversos são os casos de discurso apontando para aquele de quem se fala (ele), 
identificado como negro, nesses exemplos "

 Disso podemos dizer que 
nesses enunciados tem-se o "eu" (aluno universitário) contra o racismo e no limite 
uma posição sujeito-não-racista. E "nós" quando assume certa marca de racismo, 
essa marca vem de um dizer generalizante, mas que mesmo assim deve ser 
combatido pelo "eu" acadêmico.  

É preciso que os negros sejam vistos e 
tratados como pessoas comuns e normais..."; "O que acontece é que os negros são 
tratados com pen;" Sejamos nós brancos ou negros

Constata-se, ainda, que o professor enquanto sujeito responsável pelo ensino-
aprendizagem constituído nesse ambiente virtual pauta-se na abertura da 
discussão. Ou seja, faz comentários de incentivo e em alguns momentos demonstra 
concordar sem analisar o tema junto com o aluno, fundamentando a sua própria 
fala, o que se comprova nos recortes das postagens "

,.." [grifos nossos].O negro é 
sempre o "outro", pois o "eu" é sempre branco. Percebe-se, também, que a 
condição de produção, entre os participantes do Fórum, não dá abertura para uma 
posição favorável ao racismo, ou seja, a condição de produção, num primeiro 
momento, dá abertura para uma discursividade polêmica. Entretanto, a partir do 
tema proposto o discurso passa a ser monitorado pelos próprios 
interlocutores.                                                                                                    
                                                                                 
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                       

É isso menina. Muito fácil 
julgar"; "Seu comentário é muito pertinente"; "Concordo que essa história de cotas 
não soluciona muito"; "A denúncia deve ser feita"; "Seu comentário está muito bom 
e cheio de razão"; "A questão do racismo é cultural"

Pode-se indicar a descentralização de sua figura como único organizador de todo o 
processo ensino-aprendizagem. Contudo, esta descentralização parece ser 
percebida pelo professor e, por isso, o discurso pedagógico (DP) é atravessado pela 
manifestação discursiva acadêmica (como intuímos caracterizar como discurso 
acadêmico), que por sua vez, obedece a certa possibilidade de dizer, e, é através 
do que é urdido no Fórum que os acadêmicos constroem argumentação para seus 
dizeres.   

 [grifos nossos].  
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[1] "A memória por sua vez, tem suas características, quando pensada em relação 
o discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Ele é definido 
como aquilo que fala antes, em outro lugar, ou seja, é o que chamamos memória 
discursiva" (Orlandi, 2007: 31). 

[2] A qual Authier-Revuz chama de um conjunto de formas marcadas: 
heterogeneidade mostrada (discurso direto, aspas, itálico, incisos de glossas) e as 
formas não marcadas (discurso indireto livre, ironia, pastiche, imitação. (AUTHIER-
REVUZ, 1990). 


