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What is writing? How is writing research 

(thinking, reflecting)? Certainly, writing is a 
producing activity. The writer produces text, and 
he or she produces more than text. The writer 

produces himself or herself. As Sartre might say: 
the writer is the product of his own product. 

Writing is a kind of self-making or forming. To 
write is to measure the depth of things, as well to 

come to a sense of one’s own depth. 
     Max van Manen 
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RESUMO 

O objetivo desta tese é investigar e interpretar, sob a perspectiva da professora 

pesquisadora e designer, dois fenômenos: desenho e implementação de um curso a 

distância de prática escrita em língua inglesa, para professores do Ensino Médio da 

rede pública estadual, na cidade de São Paulo, desenhado a partir das necessidades 

expressas por professores que atuam nesse contexto, na Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo (São Paulo, 2008) e nos Cadernos redigidos pela Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo (São Paulo, 2008). Todavia, este trabalho revela 

um olhar diferenciado para a pesquisa e o curso, pois a complexidade é a base de 

todo o trabalho (Morin, 1990/2008, 1999/2006a,b, 2005/2006, entre outros), 

dialogando com a fundamentação teórica, a abordagem metodológica, o desenho e 

a implementação do curso. Na fundamentação teórica, articulo a teoria da 

formação do pensamento de Dewey (1933/1959, 1938/1971), à epistemologia da 

prática de Schön (1991, 1992, 1998/2000), estudos na área de produção escrita 

(Zamel, 1985,1987; Ferris, 1995,2003; Grabe & Kaplan, 1996, entre outros) e 

ensino a distância (Palloff & Pratt, 1999; Horton, 2000; Filatro, 2003, 2008 dentre 

outros). Investigando a natureza de uma experiência gerada, busco orientação na 

abordagem hermenêutico-fenomenológica, a partir da perspectiva de van Manen 

(1990) e Freire (1998, 2007, 2008a,b, 2010). No trabalho, apresento as necessidades 

expressas pelos professores e nos documentos oficiais, descrevo as diferentes fases 

que compreenderam e compuseram os fenômenos em foco e os interpreto. A 

interpretação, sob a perspectiva da professora pesquisadora e designer do curso, 

revela os temas que compreendem os fenômenos, além da inter-relação existente 

entre ambos. Os textos revelam sete temas principais em relação ao fenômeno 

desenho do curso: questionamentos, exploração, pesquisa, desafios, definições, 

tempo e medo. Em relação ao fenômeno implementação do curso, cinco são os 

temas principais: exploração, questionamentos, definições, transformações e medo.  

 

Palavras-chave: educação a distância; complexidade; abordagem hermenêutico-

fenomenológica; prática escrita em língua inglesa. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to investigate and interpret, from the researcher-

teacher-designer’s perspective, two phenomena:  design and implementation of a 

distance writing course for English for High School teachers in public schools, in 

São Paulo, designed according to the needs expressed by teachers working in this 

context, as well as the ones perceived in the official documents: Proposta Curricular 

do Estado de São Paulo para a disciplina de Língua Estrangeira Moderna (São Paulo, 

2008) and Cadernos written by Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (São 

Paulo, 2008). However, this study reveals a particular way of conceiving this 

research and course, as complexity is its foundation (Morin, 1999/2006a,b, 

1990/2008, 2005/2006, among others), establishing a dialogue with the theoretical 

basis, the methodological approach, the course design and its implementation. In 

this study, I articulate Dewey’s theory of thought formation (1933/1959, 

1938/1971) to Schön’s epistemology of practice (1991, 1992, 1998/2000), studies in 

the writing area (Zamel, 1985,1987; Ferris, 1995,2003; Grabe & Kaplan, 1996, 

among others) and online teaching (Palloff & Pratt, 1999;  Horton, 2000, Filatro, 

2003, 2008, among others). To investigate the nature of a lived experience, the 

methodological approach chosen was the hermeneutic-phenomenological one (van 

Manen, 1990 and Freire, 1998, 2007, 2008a,b, 2010). In this work, I present the 

needs revealed by the teachers and the official documents, I describe the different 

phases that are part and structure the phenomena in focus and I interpret them. The 

interpretation, under the perspective of the teacher researcher and course designer, 

reveals the themes that compose the design and implementation phenomena, 

besides their existing interrelation. The texts reveal seven main themes in relation to 

the design phenomenon: questionings, exploration, research, challenges, 

definitions, time and fear. In relation to the implementation phenomenon, five are 

the main themes: exploration, questionings, definitions, transformations and fear.  

 
Key words: distance education; complexity, hermeneutic-phenomenological 

approach; writing practice in English. 
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IInnttrroodduuççããoo  

 

Muitas pessoas me indagam sobre a razão do meu interesse em relação à 

escrita tendo em vista que, para muitos, ela é apenas uma prática enfadonha, 

cansativa, desinteressante, difícil e trabalhosa. Tais adjetivos não são usados apenas 

quando nos lembramos da época que estávamos na escola, ou quando 

desempenhamos o papel de alunos, mas, também, quando atuamos como 

profissionais das mais variadas áreas. 

 Para ser honesta, nunca fui uma grande escritora. No período da escola 

meus textos, em língua portuguesa, nunca foram elogiados, nem recebi uma nota 

muito acima da média. Nesse período, não me lembro de desenvolver textos em 

língua inglesa na escola regular, apenas nas escolas de idiomas, nas quais também 

não recebi incentivos de produção, devolutivas positivas, elogios ou resultados de 

destaque. Na universidade, cursei algumas poucas disciplinas cujo enfoque era 

dado à prática escrita, em língua materna e estrangeira, mas, também nesse 

contexto, não contei com experiências instigadoras ou positivas que me 

motivassem a escrever ou pesquisar sobre a escrita. Na realidade, nunca a 

enxerguei como uma tarefa simples, e acredito que sempre tive dificuldade em 

relação à produção textual. 

Ao ingressar no mundo do ensino como docente, por quatorze anos, 

trabalhei em escolas de idiomas dedicando-me, também, ao ensino da habilidade 

da escrita, embora nunca tenha recebido uma formação específica para tal ao longo 

do curso de graduação ou nos cursos de formação dessas escolas. Como meus 

colegas de trabalho, ao término de um módulo ou unidade, deveríamos preparar os 

alunos para a elaboração de textos (cujos tipos1 variavam ao longo do semestre 

letivo) baseados em um determinado padrão, que era explorado com o intuito de 

                                                 
1
 Nesta pesquisa não discutirei ou me debruçarei sobre a variação da nomenclatura: tipo de textos 

ou gêneros textuais. Justifico este posicionamento devido ao fato de não encontrar exemplos 

prototípicos, o que me levaria a ter de descrever os gêneros utilizados buscando identificar-lhes a 

estrutura. Fazer isso, me distanciaria do foco central de minha proposta de pesquisa. Ademais, 
segundo Paltridge (2002:73), os termos gênero e tipo de texto são frequentemente utilizados de forma 

intercambiável, embora não exista um consenso universal que refiram ao mesmo aspecto de um 

texto. 
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sabermos quais partes o compunham. Solicitávamos, então, que a produção textual 

fosse realizada em casa, utilizando o vocabulário e as estruturas gramaticais a que 

os alunos haviam sido expostos. Em muitos momentos, contudo, quando não fosse 

absolutamente necessário solicitar a escrita, a ignorávamos. 

Muitos dos alunos expressavam descontentamento e demoravam semanas 

para entregar as tarefas. Todavia, isso não significava que estavam sendo 

desenvolvidas com cuidado, elaboradas, reelaboradas, lidas, relidas, revisadas e 

editadas. A grande maioria era feita às pressas, durante a aula, na frente do 

professor e entregue com muitas rasuras, sem ao menos terem sido relidas, re-

escritas, revisadas ou editadas.  

Dependendo do professor, a devolutiva também demorava semanas, em 

alguns casos, meses e, eventualmente, alguns nunca as devolviam. Alguns deles se 

voltavam para esses textos com cuidado, atenção e respeito e outros, nem tanto. 

Ouvi muitos comentários nas salas dos professores, durante ou após períodos de 

correção, que pouco ressaltavam a capacidade de produção dos alunos, apenas 

apontando para as dificuldades relacionadas à falta de competência linguística, 

estruturação e organização das ideias, adequação do vocabulário e formatação. 

Acredito nunca ter ouvido comentários orgulhosos sobre os textos elaborados.  

Apesar do empenho de alguns professores nas correções, muitas delas 

mostravam-se ineficientes para os alunos, pois além do desinteresse que 

demonstravam em relação à devolutiva que recebiam, pouco entendiam sobre as 

marcações feitas. A maioria dos alunos focava no resultado numérico e poucos 

reliam os textos, tentando equacionar qual seria uma alternativa para os aspectos 

apontados pelo professor ou para os comentários escritos. Muitos olhavam apenas 

a nota e jogavam os textos fora, na frente do próprio professor, como se isso não 

fosse uma atitude desrespeitosa. Por sua vez, pouco ou nenhum trabalho era feito 

com as devolutivas ou com os alunos em relação à importância da correção no 

processo de aprendizagem. 

Sem ter consciência dos aspectos acima mencionados, em 2002, retomo 

meus estudos e ingresso na Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo no Programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. 

Momento de grande virada e encontro em minha vida. Estava diante de um novo 

mundo, repleto de novos conhecimentos e desafios, trocas riquíssimas, novas 

práticas, descobertas maravilhosas, centenas de inquietações, questionamentos e 
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incômodos. Com a formação que recebo durante o processo do mestrado, o contato 

com os docentes do programa e esse novo ambiente, repenso minha prática docente 

e começo a busca por um objeto de estudo e pesquisa.  

Embora me interessasse por uma série de aspectos, não conseguia 

relacioná-los diretamente à minha prática, fato que me acarretaria dificuldades para 

o desenvolvimento de uma pesquisa. Dei-me conta, então, do quanto minha prática 

docente e a de meus colegas em relação à escrita me incomodava, pois não a 

enxergo como uma habilidade de menor importância em relação às demais. 

Acredito, também, que tenha me interessado por ela, devido à minha própria 

dificuldade em escrever. A pesquisa me permitiria uma formação mais específica na 

área, auxiliando-me em minha prática docente e, até mesmo, ajudando a tornar-me 

uma melhor escritora. 

Assim, em 2004, concluí minha pesquisa de mestrado2, na qual foquei no 

processo do desenvolvimento da escrita em língua inglesa como língua estrangeira, 

observando minha sala de aula e mudanças em minha prática docente. O objetivo 

da pesquisa foi verificar a possibilidade de implementação de um trabalho de 

caráter reflexivo que, por meio de minha atuação como professora pesquisadora, 

visava criar um ambiente de ensino aprendizagem que conscientizasse os alunos 

dos elementos necessários à sua prática escrita em língua inglesa, tornando-os 

críticos em relação ao processo em que se engajavam e dos textos que produziam.  

Para seu desenvolvimento, fundamentei-me na visão sócio-interacionista de 

linguagem de Vygotsky (1938/2000; 1939/1970), na construção do pensamento de 

Dewey (1933/1955, 1938/1971), na proposta de prática de caráter reflexivo de 

Schön (1991,1992,1998/2000) e em estudos na área de produção escrita 

desenvolvidos por Zamel (1987), Cox (1994),  Grabe & Kaplan (1996), Maybin 

(1996), Krapels (1996),  Friedlanger (1996), Cavalcanti & Cohen (1996), Kroll 

(1996), Leki (1996) e Ferris (2003). Como resultado, obtive uma prática de caráter 

reflexivo que acarretou crescimento e construção de conhecimento compartilhado.  

Meu retorno à universidade e o ingresso no mundo da pesquisa 

propiciaram-me, também, outra grande descoberta. Durante o processo do 

mestrado e, mais especificamente, da elaboração do texto de minha dissertação, 

                                                 
2
 D‟ESPOSITO, M. E. W. 2004. O olhar e o enxergar: em busca de uma prática reflexiva para o 

desenvolvimento da escrita em língua inglesa. Dissertação de Mestrado. Programa de Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 



 
4 

aprendi a gostar e ter prazer com a escrita. Deparei-me, por razões variadas de 

minha vida pessoal, docente e estudantil, escrevendo. Aprecio um belo caderno, 

uma folha em branco e um lápis e, muitas vezes, necessito dedicar-me à escrita, 

tomar notas e registrar momentos. O exercício do observar, refletir, sentir, relatar, 

expressar, pesquisar, escrever, reescrever e negociar, ou seja, todas as fases do 

processo da escrita me propiciam prazer, apesar de todo o empenho que requer. 

Não posso assegurar a qualidade dessa escrita pessoal, todavia, tenho devolutivas 

positivas a respeito de minha escrita acadêmica. 

Embora tenha alcançado os objetivos da pesquisa, permaneci com uma 

forte inquietação em relação à escrita, à relação dos professores com esta habilidade 

e à forma como se ensina e se aprende a escrever. Questionava-me, mais 

especificamente, sobre os professores de língua estrangeira do Ensino Médio, que 

necessitam ensinar seus alunos a escrever e, também, sobre a escrita desses 

professores e a formação que receberam para ensinar a produção textual.  

Na tentativa de apaziguar essa minha inquietação, busquei pesquisas na 

área de prática escrita em língua inglesa e formação de professores em relação à 

produção textual em língua estrangeira, e deparei-me, por exemplo, com o trabalho 

de Figueiredo (2001) cujo foco é a correção por pares e Kozokoski (2007) que 

pesquisa a escrita nas interfaces papel e blog. Busquei, também, trabalhos em língua 

materna, área em que encontrei um maior número de pesquisas, por exemplo, a 

desenvolvida por Arantes (2004) com foco na escrita do hipertexto, Santos (2008) 

sobre a relação dos alunos do Ensino Fundamental com a prática escrita e Silva 

(2008) que discorre sobre a produção de textos argumentativos na escola. Embora 

tais pesquisas abordassem a escrita no contexto presencial ou a distância e seus 

focos fossem distintos, não me ajudavam a responder meus questionamentos. 

Passei, então, a buscar cursos de prática escrita em língua inglesa (em 

língua materna ou estrangeira) que abarcassem o aprender e o ensinar a escrever e 

que possibilitassem a mim e aos demais professores, uma formação nessa direção. 

Os cursos encontrados foram: 

 presenciais3, de língua inglesa como língua estrangeira, que têm a 

escrita como uma das habilidades desenvolvidas, trabalhando 

com a elaboração de diversos tipos de textos.  

                                                 
3 Alguns cursos:  www.culturainglesasp.com.br, www.alumni.org.br, www.cellep.com. 

http://www.culturainglesasp.com.br/
http://www.alumni.org.br/
http://www.cellep.com/
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 a distância4, de língua inglesa como língua estrangeira, que têm a 

escrita como uma das habilidades desenvolvidas, trabalhando 

com a elaboração de diversos tipos de textos no ambiente virtual 

da mesma forma que o fazem no presencial.  

 a distância, de língua inglesa como língua estrangeira, específicos 

para o público acadêmico5, e que objetivam auxiliar na 

elaboração de artigos acadêmicos e teses.  

 a distância6, de escrita em língua inglesa como língua materna, 

para o público acadêmico (foco na produção de artigos 

acadêmicos, resenhas e teses), pessoas que almejam escrever 

profissionalmente (artigos jornalísticos, romances e contos) ou 

pessoas da área de negócios (relatórios e apresentações).  

 

Novamente, não encontrei respostas às minhas inquietações e 

questionamentos. Então, me propus, ao ingressar em 2008, na Pós-Graduação da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo no Programa de Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem, a dar continuidade à pesquisa iniciada em meu 

mestrado na área de prática escrita em língua inglesa, como língua estrangeira, e 

investigar o aprender a escrever e o aprender a ensinar a escrever. Desta vez, no 

doutorado, decidi direcionar meu interesse de pesquisa ao professor.  

Assim, meu foco de investigação passa a ser o desenho e a implementação 

de um curso de prática escrita em língua inglesa para professores que efetivamente 

atuam no Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade de São Paulo. 

Todavia, o intuito é oferecer um curso a distância, desenhado a partir da 

identificação das necessidades manifestadas por professores que efetivamente 

atuam nesse contexto e daquelas expressas na Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo para a disciplina de Língua Estrangeira Moderna (São Paulo, 2008) e 

dos Cadernos redigidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (São 

Paulo, 2008 a-g).  

 Nesta pesquisa, portanto, tenho como objetivo compreender a natureza de 

dois fenômenos da experiência humana: desenho e implementação de um curso a 

                                                 
4 Alguns cursos: www.cursosdeinglesonline.com.br, www.learnnc.org, www.englishlanguage.br. 
5 Alguns cursos: www.dartmouth.edu, www.lcc.edu, www.englishclub.com. 
6 Alguns cursos: www.piercecollege.edu, www.cps.stanford.edu, www.online-learning.com. 

http://www.cursosdeinglesonline.com.br/
http://www.learnnc.org/
http://www.englishlanguage.br/
http://www.dartmouth.edu/
http://www.lcc.edu/
http://www.englishclub.com/
http://www.piercecollege.edu/
http://www.cps.stanford.edu/
http://www.online-learning.com/
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distância de prática escrita em língua inglesa, para professores do Ensino Médio da 

rede pública estadual, na cidade de São Paulo, sob a perspectiva da complexidade, 

interpretados a partir da experiência da professora pesquisadora e designer do curso. 

O intuito é o de descrever e interpretar os fenômenos em foco, e, assim, buscar 

maior entendimento sobre o desenvolvimento da prática escrita em língua inglesa e 

sobre a implementação de programas de educação a distância sob o viés da 

complexidade. Porém, embora tais fenômenos sejam vistos sob a ótica da 

professora pesquisadora e designer, as vozes dos professores participantes do curso 

se farão notar ao longo da pesquisa, pois delas decorrem minhas decisões sobre o 

desenho e a implementação do curso, bem como me possibilitam avaliar se optei 

pelas melhores escolhas. 

Para atingir meu objetivo, e em se tratando esta de uma pesquisa que 

investiga a natureza de uma experiência gerada, busquei orientação metodológica 

na pesquisa qualitativa, mais especificamente, na abordagem hermenêutico-

fenomenológica, a partir da perspectiva de Freire (1998, 2007, 2008a,b, 2010) que 

faz uma releitura de van Manen (1990). A fenomenologia nos permite descrever as 

experiências vividas, ou seja, os fenômenos, para melhor entender seus significados 

e a hermenêutica possibilita a interpretação dos mesmos. Dessa forma, as duas 

vertentes filosóficas se articularam para conjuntamente fornecerem suporte ao 

estudo que realizei. 

Tendo por base o objetivo explicitado e com o intuito de oferecer um curso 

a distância de prática escrita em língua inglesa, para professores do Ensino Médio 

da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, a pesquisa tem o intuito de 

investigar as seguintes questões: 

 

 Qual a natureza do desenho de um curso a distância de prática escrita em 

língua inglesa para professores do Ensino Médio da rede pública estadual da 

cidade de São Paulo, concebido a partir da identificação de necessidades e 

expectativas desses professores e das contidas nos documentos oficiais? 

 Qual a natureza da implementação desse curso a distância de prática escrita 

em língua inglesa para professores do Ensino Médio da rede pública 

estadual na cidade de São Paulo? 
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Todavia, tenho um olhar diferenciado para o desenvolvimento do curso a 

distância e desta pesquisa, pois tenho como pano de fundo a complexidade: o 

paradigma emergente. Assim sendo, minha visão complexa, além de ser o ponto de 

partida desta pesquisa, a permeia em todas as suas etapas, dialogando com a 

fundamentação teórica, a abordagem metodológica, o desenho e a implementação 

do curso a distância, justificando, portanto, sua apresentação neste momento. 

 

Complexidade: o pano de fundo da pesquisa 

 

Segundo Morin (2005/2006:10) paradigmas são “princípios ocultos que 

governam nossa visão das coisas e do mundo sem que tenhamos consciência 

disso”, as crenças, valores e técnicas que são compartilhadas pelos membros de 

uma comunidade (Kuhn, 1962/2009:225), sendo, portanto, historicamente 

mutáveis e naturalmente seletivos e relativos (Assmann,1998). Assim sendo, como 

afirma Assmann (1998), não existe paradigma permanente, pois há uma constante 

evolução dos valores, crenças, conceitos e ideias, ocasionando um processo de 

mudança que é fruto da insatisfação com os modelos predominantes e vigentes 

como podemos notar nas afirmações a seguir de Moraes (2006): 

 

A ruptura de um paradigma decorre da existência de um conjunto de 

problemas (...) um repensar sobre o assunto passa a ser requerido. Novos 

debates, novas idéias, novas articulações, novas buscas e novas 

reconstruções, com base em novos fundamentos. Em conseqüência, 

inicia-se um processo de mudança conceitual, surge uma forma de 

pensamento totalmente diferente, uma transição de um modelo para 

outro, tudo isso decorrente da insatisfação com modelos predominantes 

de explicação. É o que se chama crise de paradigmas e que geralmente 

leva a uma mudança de paradigma. A crise provoca um certo mal-estar 

na comunidade envolvida, sinalizando uma renovação e um novo 

repensar. Em resposta ao movimento que ela provoca, surge um novo 

paradigma explicando os fenômenos que o antigo já não mais explicava 

(p.55).  

 

 

 

Essa mudança paradigmática repercute, também, na educação e, portanto, 

afeta e modifica a forma como vemos nossa prática docente, como pensamos, 

desenhamos e implementamos cursos e tarefas, bem como a formação que 

oferecemos a nosso alunos. Nossa sociedade contemporânea, que prioriza a 

multiplicidade e simultaneidade de linguagens e valoriza o conhecimento em rede, 
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transdisciplinar, construído, desconstruído e dinamicamente reconstruído (Freire, 

2009a:3), não encontra mais relação com o paradigma educacional tradicional, 

simplificador, reducionista ou conservador. Uma das características desse 

paradigma simplificador é o racionalismo que, segundo Morin (1990/2008), 

procura excluir tudo o que é subjetivo, não havendo, portanto, espaço para a 

sensibilidade ou as impressões que temos sobre o mundo e as experiências que 

vivemos. Nossa mente fica governada por princípios de disjunção, redução e 

abstração - que, sem dúvida, permitiram, durante três séculos, imensos progressos 

no conhecimento científico - embora, essa divisão da realidade e dos problemas seja 

mutiladora (Morin 2008/2010:193). 

Dessa forma, o paradigma simplificador, ainda vigente, vê o aluno como um 

espectador cuja experiência não é considerada; enxerga o professor como o 

detentor do saber e um transmissor do conhecimento; prioriza o resultado e não o 

processo; tem currículos lineares e reducionistas, divididos em matérias que não se 

articulam ou comunicam; ignora o diálogo e as interações; fragmenta, automatiza, 

desvincula e individualiza (Behrens & Oliari, 2007: 59-61; Moraes, 2006:43). Como 

salienta Morin (2005/2006:59, 2008/2010:193), busca eliminar tudo o que provoca 

desordem ou contradições em nosso entendimento, separando tudo o que está 

ligado, vendo apenas o uno ou o múltiplo e eliminando a possibilidade da 

coexistência de ambos - de que o uno possa ser ao mesmo tempo múltiplo e como 

ressalta o autor a respeito da educação: 

 

Devemos, pois, pensar o problema do ensino, considerando, por um 

lado, os efeitos cada vez mais graves da compartimentação dos saberes e 

da incapacidade de articulá-los, uns aos outros; por outro lado, 

considerando que a aptidão para contextualizar e integrar é uma 

qualidade fundamental da mente humana, que precisa ser desenvolvida, e 

não atrofiada (Morin, 2005/2006:16). 

 

Nota-se um movimento em direção a novas respostas e busca por um novo 

paradigma educacional que tenha por missão não o mero saber, mas um saber não 

fragmentado, compartimentado, redutor e que reconheça a incompletude e o 

inacabado de qualquer conhecimento (Morin, 2005/2006:7; 1999/2006a:11), a 

substituição do pensamento que isola por um que una, do pensamento disjuntivo e 

redutor por um complexo; “complexo, no sentido originário do termo complexus: o 

que é tecido junto” (Morin, 1999/2006a:89; 2008/2010:190), “cercado, abarcado, 
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compreendido, abrangido; e também trançado, tecido; enlaçado, entrelaçado, 

cingido” (Tescarolo, 2004:48).  

Esse novo paradigma, o da complexidade, vê o indivíduo como um ser 

complexo e integral, sendo a complexidade entendida como um princípio 

articulador do pensamento integrador, que une diferentes modos de pensar, que 

permite a tessitura entre sujeito e objeto, ordem e desordem, estabilidade e 

movimento, professor e aluno, e todos os tecidos que regem os acontecimentos, 

ações e interações da vida - não só pelo uso da razão, mas também das sensações, 

emoções, sentimentos e intuições (Morin 2005/2006: 63-105; Moraes, 2006:71-73; 

Behrens & Oliari, 2007: 63; Mariotti, 2007:139), pois como afirma Morin 

(2008/2010); 

 

... complexo é tudo aquilo que não pode se reduzir a uma explicação 

clara, a uma idéia simples e, muito menos, a uma lei simples. (...) O 

conhecimento complexo objetiva reconhecer o que liga ou religa o objeto 

ao contexto, o processo ou organização em que ele se inscreve. Na 

verdade, um conhecimento é mais rico, mais pertinente a partir do 

momento em que religamos a um fato, um elemento, uma informação, 

um dado, de seu contexto (p. 19). 

 

 

Trata-se, assim, de um paradigma resultante do conjunto de novas 

concepções, visões, descobertas e reflexões (Morin, 2005/2006: 77), no qual o 

mundo físico é visto como uma rede de relações e não uma coleção de construtos 

isolados, em que os eventos estejam inter-relacionados e essa relação entre as partes 

determine a tessitura de uma teia na qual não existam partes isoladas nem uma 

ordem determinada, pois “a ordem implicada, essa totalidade indivisa, encontra-se 

em holomovimento, um movimento contínuo, indefinível e imensurável” (Moraes, 

2006:73, grifo da autora). Revela-se, portanto, como uma intrínsica rede de relações 

onde o todo é composto pelas partes e tais partes também se relacionam entre si 

para formar o todo, como podemos notar no trecho que segue abaixo: 

 

Trata-se de procurar sempre as relações e inter-retro-ações entre cada 

fenômeno e seu contexto, as relações de reciprocidade todo/partes: como 

uma modificação local repercute sobre o todo e como uma modificação 

do todo repercute sobre as partes. Trata-se, ao mesmo tempo, de 

reconhecer a unidade dentro do diverso, o diverso dentro da unidade; de 

reconhecer, por exemplo, a unidade humana em meio às diversidades 

individuais e culturais, as diversidades individuais e culturais em meio à 

unidade humana (Morin, 2005/2006:25). 
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No paradigma da complexidade, almeja-se um “saber não fragmentado, não 

compartimentado, não redutor, e o reconhecimento do inacabado e da 

incompletude de qualquer conhecimento” (Morin, 2005/2006:7). O conhecimento 

passa a ser um objetivo visto, percebido e coproduzido por meio do nosso diálogo 

com o mundo (Morin, 1990/2008: 204-205). Este aspecto é reforçado por Moraes 

(2006:88), quando a autora afirma que o pensamento e o conhecimento, sob a 

perspectiva da complexidade, pressupõem a participação do indivíduo e sua 

interação com o objeto, o meio físico e o social. Um conhecimento em rede, no 

qual todos os conceitos e teorias estejam interconectados, se transformando e 

pressupõe: flexibilidade, adaptabilidade, cooperação, parceria, apoio mútuo, auto-

organização mediante processos de assimilação, acomodação, auto-organização, e 

relações interativas e dialógicas (Moraes, 2006: 90-137).  

Como afirma Morin (1999/2006a:24), o conhecimento comporta 

“operações de ligação (conjunção, inclusão, exclusão) e de separação 

(diferenciação, oposição, seleção, exclusão)”, em um processo circular que passa da 

separação à ligação, da ligação à separação, da análise à síntese e da síntese à 

análise. O conhecimento comporta, ao mesmo tempo, separação e ligação, análise 

e síntese, sendo constituído por variáveis mutáveis, por meio de enriquecimentos 

mútuos, nada lineares ou pré-determinados e criado, gradualmente, ao explorarmos 

as conexões, relações, integrações e vivenciando-se o processo. Para Moraes 

(2006:99), a construção do conhecimento e a educação ocorrem devido a processos 

transformadores decorrentes das experiências inerentes a cada sujeito e dependentes 

das ações, interações e transações entre sujeito e objeto, indivíduo e meio.   

Morin (1999/2006c:68-69) afirma que o complexo diz respeito à incerteza, à 

incapacidade de conceber uma ordem absoluta bem como à incapacidade de evitar 

contradições. Segundo o autor, para se ter o senso da complexidade, necessitamos 

ter um caráter multidimensional da realidade, a consciência de que não poderemos 

escapar das incertezas e jamais teremos um saber total. Segundo Moraes (2006:75), 

Morin vê o pensamento como uma aventura na qual precisamos analisar, sintetizar, 

re-analisar e re-sintetizar ao mesmo tempo, criando-se, dessa forma, um movimento 

recursivo do pensamento. 

Morin (1999/2006a:11-16) e Behrens (2006:15) acreditam que devamos 

pensar o problema do ensino, considerando os efeitos da compartimentação dos 
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saberes aliada à incapacidade de articulá-los, organizá-los, contextualizá-los e 

integrá-los, pois o conhecimento precisa estar relacionado às informações e inserido 

em seu contexto. Assim sendo, Morin (1990/2008:259) defende a ideia de um 

paradigma complexo que seja, também, sistêmico, pois como nos relembra o autor, 

Pascal já considerava impossível conhecer as partes sem conhecer o todo e vice-

versa, pois parte e todo se tornam complementares no movimento que os associa, 

sendo essa relação todo-parte necessariamente medida pelas interações (Morin, 

1990/2008:264-265) que constituem a organização do sistema como salienta o 

trecho abaixo: 

 

... a maioria dos sistemas é constituída não de “partes” ou 
“constituintes”, mas de ações entre unidades complexas, constituídas, por 

sua vez, de interações. (...) o conjunto dessas interações constitui a 

organização do sistema. A organização é o conceito que dá coerência 

construtiva, regra, regulação, estrutura, etc. às interações. De fato, com o 

conceito de sistema, tratamos com um conceito de três faces: 

− sistema (que exprime a unidade complexa e o caráter fenomenal do 

todo, assim como o complexo das relações entre o todo e as 

partes); 

− interação (que exprime o conjunto das relações, ações e retroações 

que se efetuam e se tecem num sistema); 

− organização (que exprime o caráter constitutivo dessas interações – 

aquilo que forma, mantém, protege, regula, rege, regenera-se – e 

que da à idéia de sistema a sua coluna vertebral) (Morin, 

1990/2008:264-265, grifo do autor). 

 

Tescarolo (2004:66) retoma, em seu trabalho, essa visão sistêmica ao afirmar 

que um sistema complexo compreende a conexão de seus componentes (como 

subsistemas) com as operações, interações e retroações dos mesmos de forma não 

linear, como nos esclarece o autor, no trecho a seguir: 

 

Identificamos os sistemas complexos comparando-os com sistemas não-

lineares porque seu funcionamento obedece a padrões que não 

apresentam mais certezas, mas possibilidades, e não afirmam mais 

apenas o ser, mas também o vir-a-ser, ainda que não descarte os 

elementos lineares que compõem a realidade. O sistema universal sugere 

organização e equilíbrio, mas sempre aparenta desordem e desequilíbrio 

porque nele convivem estruturas e dinâmicas aparentemente 

desencontradas, fenômeno que aqui denominaremos entropia (Tescarolo: 

2004: 57).  

 

 
A entropia, ou a desordem de um sistema, é apresentada por Tescarolo 

(2004: 57) como uma das propriedades gerais dos sistemas complexos, que está ao 

mesmo tempo associada à ordem e à desordem e indica a natureza instável de um 
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sistema. Desta propriedade decorre a enação, outra propriedade geral dos sistemas 

complexos, que, segundo Tescarolo (2004:63) é uma depuração do conceito de 

autopoiese e corresponde à auto-organização de um sistema. A enação pode ser 

entendida como a capacidade dos seres vivos de “reproduzir as unidades 

elementares que compõem os sistemas biológicos, estabelecendo os limites de seu 

território em relação ao seu entorno, com o qual interagem” (Tescarolo, 2004:65), 

propondo um equilíbrio entre as referências autopoiéticas (internas) e alopoiéticas 

(externas) dos sistemas. Portanto, os sistemas são abertos.  

 Segundo Tescarolo (2004), há uma tessitura dinâmica de constituintes 

heterogêneos inseparavelmente conectados “capazes de conhecer na ação, não 

apenas de reagir reflexamente. Assim um sistema complexo não apenas se adapta 

ao seu meio, mas o transforma, por enação” (p.66). Todavia, cabe aqui ressaltar 

que a complexidade de um sistema não é determinada pelo número de partes de 

que ele é composto, mas sim pela dinâmica das relações entre essas partes e, como 

afirma Mariotti (2007): 

 

  ... quanto mais complexo for o sistema (ou seja, quanto mais freqüentes 

e intensas forem as interações das partes), maior será a sua complexidade, 

a qual se manifesta por sua maior capacidade de interagir com o 

ambiente em que ele está situado (p.89). 

 

 

A terceira propriedade dos sistemas complexos apresentada por Tescarolo 

(2004) é a teleologia, ou seja, a presença de metas ou objetivos que orientam nossa 

realidade e é: 

 

A explicação das realidades baseadas nas causas finais, e não na 

causalidade eficiente, representando uma crítica ao mecanicismo, que 

entende que o universo é governado pelas leis inexoráveis da causalidade, 

essencialmente um movimento de mão única e insuficiente para explicar 
tudo o que acontece e existe, não havendo lugar para o telos: a finalidade 

– o ponto atrativo para o qual se move uma realidade. (...) um sistema é 

teleológico porque existe na coordenação todas as suas estruturas em 

razão de sua finalidade, as funções de cada sistema dependendo das 

funções dos outros (Tescarolo, 2004: 70-71, grifo do autor). 

 

 

Segundo Moraes (2006:88), o conhecimento, produto de um sistema 

complexo, pressupõe a participação do indivíduo para a construção do 

conhecimento. O indivíduo participa não apenas com seu raciocínio ou percepção, 
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mas, também, com suas emoções, sentimentos, sensações e intuição. O 

conhecimento advém das interações, como ressalta a autora, no trecho a seguir: 

  

... não decorre nem do sujeito consciente de si mesmo nem de objetos 

construídos, mas resulta das interações produzidas entre os dois. O 

conhecimento procede de uma interação solidária entre sujeito e objeto, 

da ação do sujeito sobre o objeto, das transformações que ocorrem em 

ambos. Dessa forma, o conhecimento não é algo que se transmite, que 

provém da sensação e da percepção, mas sim algo que se constrói por 

força  da ação do sujeito sobre o objeto, sobre o meio físico e social e pela 

repercussão dessa ação sobre o sujeito (Moraes,2006:90-91).  

 

 

Assim, o pensamento e o conhecimento são construídos pelo sujeito por 

meio de sua interação com o meio físico, o social e o objeto; ou seja, em rede, com 

os conceitos e teorias interconectados e em constante transformação, pressupondo 

“flexibilidade, plasticidade, interatividade, adaptabilidade, cooperação, parceria, 

apoio mútuo e auto-organização” (Moraes, 2006:96).  

Behrens (2006), por sua vez, salienta o aspecto da complexidade das relações 

humanas e fraternas, pois o ser humano é composto pelo individual, o grupal e o 

comunitário, por ela denominado de tríplice aliança. Para a autora essa aliança 

busca respeito à individualidade, à autonomia, às visões antagônicas e ao 

entendimento de que “o pertencimento à espécie humana não gera o direito de 

depredar os semelhantes e os outros seres do universo” (Behrens, 2006:17). Dessa 

forma, confiança, auto-estima, responsabilidade social e de convivência (partindo 

da compreensão mútua) são necessários. 

Para Morin (2005/2006:65-66), ser sujeito é ser autônomo (independente, 

auto-suficiente) e dependente ao mesmo tempo. A noção de autonomia é 

complexa, pois ela depende de uma série de fatores como a educação, a linguagem, 

a cultura, a sociedade além de aspectos físicos e biológicos inerentes ao ser 

humano. Tais aspectos são também mencionados por Demo (2002: 142), quando o 

autor afirma que “o sujeito só pode ser definido, vivido e desempenhado em 

sociedade”. D‟Ambrósio (2003:68) salienta a importância de se compartilhar 

conhecimento, já que ele ocorre a partir do encontro com o(s) outro(s). O 

conhecimento é gerado individualmente, de forma autônoma, mas só é realizado 

quando compartilhado; dessa forma, segundo esse autor, dependemos de nossa 

capacidade de comunicação.  
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De acordo com Giusta (2003:63), a noção de sujeito, na perspectiva dos 

sistemas complexos, apresenta uma série de princípios desenvolvidos por Morin. O 

primeiro princípio seria o da identidade, isto é, nossa capacidade de lidar com as 

informações de modo geral. Tal princípio se subdividiria em outros dois: o 

princípio da inclusão e o da exclusão. Por exclusão, a autora entende a exclusividade, a 

unicidade do indivíduo. Em contrapartida, esse princípio é indissociável do 

princípio da inclusão porque para o eu se reconhecer, ele necessita do outro. Outro 

princípio que deriva do princípio da inclusão seria o princípio da intercomunicação 

notando-se, portanto, a importância da interação na construção do sujeito.  

O conhecimento está em movimento, em processo e não se constitui por 

verdades fixas, mas mutáveis. Segundo Moraes (2006:91-92), é um processo de “vir-

a-ser7, que faz com que não haja elemento do conhecimento que seja absolutamente 

invariante”, em construção e reconstrução. De acordo com Demo (2002:123), 

conhecimento e aprendizagem são atividades, processos não lineares tanto em seu 

processo de formação e reconstrução quanto de tessitura interna. Morin 

(2005/2006:16), por sua vez, acredita que o conhecimento “só é conhecimento 

enquanto organização, relacionado com as informações e inserido no contexto 

delas” e comporta vários elementos, como demonstra o trecho a seguir: 

 

Todo conhecimento constitui, ao mesmo tempo, uma tradução e uma 

reconstrução, a partir de sinais, signos, símbolos, sob a forma de 

representações, idéias, teorias, discursos. A organização dos 

conhecimentos é realizada em função de princípios e regras que não cabe 

analisar aqui; comporta operações de ligação (conjunção, inclusão, 

exclusão) e de separação (diferenciação, oposição, seleção, exclusão). O 

processo circular, passando da separação à ligação, da ligação à 

separação, e, além disso, da análise à síntese, da síntese à análise. Ou 

seja: o conhecimento comporta, ao mesmo tempo, separação e ligação, 

análise e síntese (Morin, 2005/2006:24). 

 

 

Segundo Moraes (2005/2006:136-137), o conhecimento requer construção e 

reconstrução mediante processos de assimilação, acomodação, auto-organização, 

relações interativas e dialógicas entre os alunos, o professor e o ambiente. Porém, 

tudo está em movimento, em constante fluxo de energia, em um processo contínuo 

de mudança. O início e o fim das ações não são predeterminados e cada ação 

completa serve de insumo para um novo começo. Tudo está conectado e este 

                                                 
7 Grifo da autora. 
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entrelaçamento leva a enriquecimentos mútuos, nada lineares ou anteriormente 

determinados, nos quais tudo é criado gradualmente por meio da exploração das 

conexões, relações, integrações e pela própria vivência do processo.  

Os aspectos mencionados nos parágrafos anteriores estão ligados à ideia da 

educação compreendida como um sistema aberto e que, portanto, implica a 

existência de processos transformadores decorrentes da experiência de cada 

indivíduo, que, por sua vez, depende “da ação, da interação e da transação entre 

sujeito e objeto, indivíduo e meio” (Moraes, 2005/2006:99). Assim, como afirma 

Tescarolo (2004), o aprender em um sistema complexo, aberto, não é memorizar, 

armazenar e processar dados e informações; é pesquisar para que possamos 

desconstruir e depois sermos capazes de reconstruir, “uma arquitetura conceitual e 

epistemológica realmente efetiva no entendimento do que está acontecendo hoje no 

mundo” (p.108). 

Assim, indo ao encontro desse novo paradigma, meu objetivo, neste estudo, 

foi o de desenhar e implementar um curso a distância de prática escrita em língua 

inglesa, como língua estrangeira, para professores do Ensino Médio da rede pública 

estadual, na cidade de São Paulo, que valorizasse e considerasse a experiência de 

todos os indivíduos envolvidos (com sua emoções, sentimentos, intuições e 

sensações); que não tivesse o professor como o detentor, transmissor do saber e 

dono de verdades absolutas; que possibilitasse a ligação, o diálogo e as interações; 

aceitando e lidando com a desordem, contradições e o erro; com os eventos inter-

relacionados e que permitisse a relação entre as partes e uma tessitura, havendo um 

movimento que fosse contínuo, indefinível e imensurável. Porém, como pensar, 

desenhar e implementar um curso complexo? 

Morin (1999/2006a:95-96; 2005/2006:74-77) propõem sete princípios, 

também nomeados de diretrizes ou operadores, que se complementam e são 

interdependentes e que nos ajudam a pensar a complexidade e, dessa forma, 

poderiam nos ajudar a desenhar e implementar cursos complexos. Segundo 

Mariotti (2007: 137-139), esses operadores cognitivos são metáforas que nos 

ajudam a compreender o pensamento complexo, pois nos permitem raciocinar de 

modo diverso do habitual, estabelecendo um diálogo entre os pensamentos linear e 

sistêmico. O autor (Mariotti, 2007: 137) também os nomeia de operadores de 

religação, pois não devemos imaginá-los isolados uns dos outros, pois estão todos 

interligados, como enfatiza, no trecho a seguir: 
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... os operadores são instrumentos de autoconhecimento: capacitam-nos a 

pensar, a refletir, a considerar os múltiplos aspectos de uma mesma 

realidade. Permitem sobretudo a busca e o estabelecimento das ligações 

entre objetos, fatos, dados ou situações que aparentemente não têm 

conexão entre si. Possibilitam que entendamos como as coisas podem 

influenciar umas às outras e que aprendamos que propriedades ou idéias 

novas podem emergir dessas interações. 

Trata-se, assim, de instrumentos de articulação, que nos ajudam a sair da 

linearidade habitual e enriquecem nossa capacidade de encontrar 

soluções, desenhar cenários e tomar decisões (Mariotti, 2007:139). 

 

 

 Os sete princípios propostos por Morin (1999/2006a:93-97; 2005/2006:73-

77) são: o princípio sistêmico ou organizacional, o princípio hologramático, o princípio do 

circuito retroativo, o princípio do circuito recursivo, o princípio da auto-eco-organização, o 

princípio dialógico e o princípio da reintrodução do sujeito cognoscente. 

 O princípio sistêmico ou organizacional liga o conhecimento das partes ao 

conhecimento do todo e advém do pensamento de Pascal que afirma ser impossível 

conhecer as partes sem conhecer o todo, tanto quanto conhecer o todo sem 

conhecer as partes. O todo pode ser igual, maior ou menor que a soma de suas 

partes constituintes, pois juntas essas partes podem produzir qualidades que não 

existiam quando separadas ou “as qualidades ou propriedades das partes podem ser 

inibidas por constrições oriundas da organização do todo” (Morin, 

2008/2010:225). Esse princípio rompe, também, com a ideia linear de causa/efeito, 

produto/produtor, estrutura/superestrutura, pois tudo o que é produzido volta-se 

sobre o que produz num ciclo autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor. 

O princípio hologramático nos remete à metáfora do holograma, em que cada 

ponto contém quase a totalidade das informações do objeto, e, portanto, entende 

que não apenas a parte está no todo, como o todo está inscrito na parte, podendo-se 

enriquecer as partes pelo todo e o todo pelas partes, num mesmo movimento 

produtor de conhecimentos. Segundo Mariotti (2007: 154), Morin conceitua esta 

relação entre o todo e as partes por meio dos princípios da emergência, da 

imposição, da complexidade do todo e da distinção e não separação entre o objeto 

(ou o ser) de seu ambiente. O princípio da emergência diz respeito ao todo ser 

superior à soma das partes e Mariotti (2007: 154) o exemplifica mencionando o que 

ocorre quando um grupo se reúne para discutir um determinado assunto, pois a 

partir dos diálogos que se estabelecem, novas ideias, que não haviam ocorrido aos 
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participantes quando estavam sozinhos, podem surgir. O princípio da imposição 

diz que o todo é inferior à soma das partes, tendo em mente que as qualidades ou 

propriedades das partes se diluem no sistema, tornando-se latentes, virtuais. O 

princípio da complexidade dos sistemas reconhece que os princípios da emergência 

e imposição são antagônicos e complementares, estabelecendo que o todo é, ao 

mesmo tempo, maior e menor que a soma das partes, pois a relação entre as partes 

e o todo é circular e não linear. Por sua vez, o princípio da complexidade do todo e 

distinção e não separação entre o objeto (ou o ser) de seu ambiente diz que o 

conhecimento de qualquer organização física requer o conhecimento das interações 

desta com o ambiente. Assim, a parte pode ser reconhecida como tal, mas não pode 

dissociar-se do todo. Como afirma Mariotti (2007: 155), “tudo está ligado a tudo”.  

O princípio do circuito retroativo, também compreendido como feedback, diz 

respeito à causa agir sobre o efeito e o efeito sobre a causa (energética ou 

informacionalmente) modificando-a, a partir de processos circulares e 

autorreguladores que acontecem.  

O princípio do circuito recursivo estabelece que produtos e efeitos são, eles 

próprios, produtores e causadores daquilo que os produz. Um exemplo, 

mencionado por Morin (1999/2006a: 95) são os indivíduos que produzem a 

sociedade “nas e pelas interações, mas a sociedade, à medida que emerge, produz a 

humanidade desses indivíduos, fornecendo-lhes a linguagem e a cultura”.  Esse 

princípio pode ser notado pelos educadores durante o trabalho realizado em sala de 

aula, pois são influenciados pelo que ocorre durante as aulas, sendo eles também 

produto do conhecimento sendo produzido. Esse conhecimento, por sua vez, 

retroage sobre eles e sobre seu trabalho, pois o seu ser e o seu eu não estão 

dissociados, mas sim imbricados. 

O princípio da auto-eco-organização é entendido como um princípio explicitador 

da autonomia/dependência, pois o sujeito só pode ser autônomo a partir de suas 

relações em um determinado contexto (da energia e da informação do meio). Desta 

forma, existe uma relação de autonomia/dependência, na qual a autonomia do 

sujeito é inseparável de sua dependência; ou seja, não há possibilidade de 

autonomia sem múltiplas dependências. De modo paradoxal, somos ao mesmo 

tempo autônomos e dependentes. 
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O princípio dialógico concebe um diálogo entre elementos que parecem 

possuir uma relação antagônica, como por exemplo: ordem/desordem, 

razão/emoção, certo/errado, organização/desorganização, real/imaginário. Esse 

princípio nos permite manter a dualidade, assumir racionalmente a 

inseparabilidade de noções contraditórias e associar termos que parecem 

antagônicos, mas que podem ser, na verdade, complementares e até mesmo 

indissociáveis. Esse princípio busca, portanto, a substituição do conector ou pelo e, 

pois nem sempre é possível ou necessário resolver as contradições, mas é necessário 

aprender a conviver com elas. Um exemplo disso é o que ocorre dentro de sala de 

aula, espaço no qual pode haver ordem e desordem, razão e emoção, certo e 

errado, organização e desorganização, real e imaginário. Ao propor uma atividade 

aos alunos, posso, por exemplo, gerar uma desordem interna que será seguida de 

uma organização, ocorrendo, assim, tanto uma ordem quanto uma desordem.  

Por sua vez, o princípio do sujeito cognoscente, ou da reintrodução do conhecimento 

em todo conhecimento, resgata o sujeito (esquecido pelas epistemologias tradicionais), 

suas emoções, motivações, desejos, afetos, cultura e história, reintegrando-o ao 

processo de construção de conhecimento, pois “todo conhecimento é a 

reconstrução/tradução feita por uma mente em cultura e época determinadas” 

(Morin, 1999/2006a:96). Como afirma Mariotti (2007: 159), o sujeito não está 

dissociado daquilo que observa, não sendo possível eliminar a subjetividade e a sua 

participação nos fenômenos que observa – percebemos a realidade objetiva e 

subjetivamente e precisamos estabelecer uma relação com ela. Indica um modo de 

pensar que é capaz de unir e solidarizar, de não se fechar e isolar no local e 

particular, conceber conjuntos, levando a uma ética.  

Porém, ao desenvolver seu trabalho, Morin (2005/2006) passa a se referir a 

três dos princípios apresentados – o dialógico, o recursivo e o hologramático –, pois eles 

abarcam os demais, não sendo, no entanto, uma redução ou simplificação dos 

princípios propostos anteriormente, mas, a meu ver, uma busca de maior 

integração, não fragmentação, e tessitura. O princípio hologramático, que evidência o 

aparente paradoxo das organizações complexas, na qual o todo está inscrito na 

parte e vice-versa, abarca o princípio sistêmico ou organizacional que liga o 

conhecimento das partes ao conhecimento do todo. O princípio do circuito recursivo, 

que nos apresenta as noções de autoprodução e auto-organização, engloba o 
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princípio do circuito retroativo que rompe com a causalidade linear. O princípio 

dialógico, que concebe um diálogo entre elementos que parecem possuir uma 

relação antagônica, faz-se notar no princípio da auto-eco-organização que explicita esta 

dicotomia entre a autonomia e a dependência. Por sua vez, o princípio do sujeito 

cognoscente está contemplado nos princípios recursivo, hologramático e dialógico, pois 

eles não podem existir sem o sujeito (com sua racionalidade, objetividade e 

subjetividade) e a organização do conhecimento8. 

Esses princípios propostos por Morin (1999/2006a:93-97; 2005/2006:73-77) 

articulam-se aos saberes necessários à educação do futuro enunciados pelo autor 

que, como salienta Carvalho (s/d), levariam o educador à redefinição de sua 

posição. Os saberes enunciados por Morin (1999/2006b) são: o erro e a ilusão, o 

conhecimento pertinente, o ensinar a identidade terrena, o enfrentar as incertezas, o ensinar a 

condição humana e a ética do gênero humano.  

O erro e a ilusão dizem respeito à necessidade de integramos os erros em 

nossas concepções, já que todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão 

e isso se faz necessário para que haja um avanço no conhecimento.  

O conhecimento pertinente retoma a ideia da tessitura e está relacionado à 

necessidade de se promover conhecimento não fragmentado, que estabeleça um 

vínculo entre todo e partes, pois como salienta o autor no trecho a seguir, há:  

 

... a necessidade de promover o conhecimento capaz de aprender 

problemas globais e fundamentais para neles inserir os conhecimentos 

parciais e locais. (...) desenvolver a aptidão natural do espírito humano 

para situar todas as informações em um contexto e um conjunto. É 

preciso estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas entre as 

partes e o todo em um mundo complexo (Morin, 1999/2006b:14). 

 

 

O ensinar a identidade terrena faz menção à sustentabilidade e à necessidade da 

construção de um planeta viável para as gerações futuras. O enfrentar as incertezas ao 

                                                 
8
 Todavia, embora haja esse movimento de tessitura e integração entre os princípios propostos por 

Morin (2005/2006), outros autores que estudam e nos ajudam a entender a complexidade preferem 

manter tais desdobramentos. Mariotti (2007: 139 - 164) apresenta como operadores cognitivos do 

pensamento complexo: a circularidade, a auto-produção/auto-organização, a dialógica, o operador 

hologramático, a interação sujeito-objeto e a ecologia da ação. Moraes (2008), por sua vez, propõem 

outros desdobramentos e apresenta dez operadores cognitivos do pensamento complexo, que seriam 

os princípios: sistêmico-organizacional, hologramático, retroativo, recursivo, dialógico, ecológico da 

ação, ético, da enação, da auto-eco-organização e da reintrodução do sujeito cognoscente.   
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aprender a lidar com a imprevisibilidade, incertezas, a aceitação de que não existem 

verdades absolutas, para que haja o avanço do saber e da cultura em todas as áreas.  

O ensinar a condição humana relaciona-se a quem somos e ao reaprender que 

não somos apenas culturais, mas também naturais, físicos, psíquicos, míticos, 

imaginários, sociais e históricos. Como salienta Morin (1999/2006b:15), devemos 

aprender o que é ser humano, a fim de nos conscientizarmos de nossa 

complexidade, comum a todos os seres humanos.   

Em relação à ética do gênero humano, Morin (1999/2006b) menciona o caráter 

ternário da condição humana, ou seja, que somos ao mesmo tempo indivíduo, 

sociedade e espécie. Como salienta o autor: 

 

Carregamos em nós esta tripla realidade. Desse modo, todo 

desenvolvimento verdadeiramente humano deve compreender o 

desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 

comunitárias e da consciência de pertencer à espécie humana (Morin, 

1999/2006b:17). 

 

 

Para Behrens (2006:24-25), ênfase deve ser dada aos processos de 

aprendizagem que envolvam a produção do conhecimento crítico, reflexivo e 

transformador. Os ambientes educativos devem oferecer conexão com a vida, 

respeitar a diversidade, impregnando os alunos “com a experiência de ser, de 

pertencer e de cuidar do universo, sendo sensível, tendo compaixão com seus 

semelhantes e consigo próprio” (Behrens, 2006:26), visando à construção de 

processos educativos que acarretem em autonomia intelectual e pessoal e a 

produção de ações que possam transformar a realidade.  

Behrens (2006: 20,21) acredita que a mudança de paradigma afeta a 

educação como um todo, havendo a necessidade de formação docente e discente 

não linear, integradora, crítica e participativa. A autora acredita que a 

complexidade significa questionar continuamente os problemas e suas possíveis 

soluções, bem como uma transformação na maneira de pensar, de se relacionar e 

agir para investigar e integrar novas perspectivas. Behrens (2006) acredita que o 

professor, ao tomar o novo paradigma na ação docente, precisa reconhecer a 

importância do desenvolvimento de novas ações (individuais e coletivas) que 

possibilitem “desafiar os preconceitos, que lancem novas atitudes para encarar a 
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vida, que gerem situações de enfrentamento dos medos e das conquistas” (Behrens, 

2006: 21).  

Muitos dos aspectos mencionados por Behrens (2006), também são 

explorados por Moraes (2008: 211-212) que, ao pensar a formação docente sob a 

perspectiva da complexidade, menciona a necessidade de um professor que exerça 

uma prática reflexiva e crítica, que saiba escutar sensivelmente seus alunos além de 

possuir uma consciência elaborada. Um sujeito que seja atento aos processos auto-

organizadores de seus alunos, capaz de identificar necessidades básicas e de intuir, 

convertendo tudo em subsídios para as atividades de ensino e aprendizagem.  

Para Moraes (2008), o professor precisa discernir e ter atitude crítica e 

criativa diante dos problemas; ser um pesquisador e um observador que perceba o 

momento adequado para mudanças, e que esteja pronto a enfrentar desafios e 

novas estratégias pedagógicas inspiradas nos princípios da complexidade. Tudo 

depende da capacidade de questionamento do professor, pois esta o transformará 

em um sujeito capaz de refletir de maneira profunda e o possibilitará transformar o 

seu pensamento em ação. Para a autora, pensar a formação docente com esses 

referenciais “requer uma mudança profunda de natureza ontológica, 

epistemológica e metodológica” (Moraes, 2008: 208) para que não continuemos a 

fragmentar o ser humano, o conhecimento e a realidade educacional sem nos 

darmos conta dos reducionismos que prevalecem na formação.  

Freire (2009a,b) afirma que há na formação uma inerente complexidade, 

uma relação entre suas partes e um todo que não se completa e que “gera um 

processo constantemente em desenvolvimento, infindo, e, portanto, em permanente 

evolução” (Freire, 2009a:8). A autora também salienta a criticidade, a reflexão e a 

postura questionadora, como aspectos muito importantes na formação docente, 

pois ajudam o professor a se distanciar de práticas repetitivas, intuitivas e da 

transmissão de conteúdos, expondo-o a novas experiências profissionais, 

permitindo que continue se indagando e não se acomode diante de dificuldades e 

problemas (Freire, 2009a: 8-9). Para Freire (2009a:9), os caminhos da “auto-

reflexão e/ou da reflexão compartilhada, além de empoderadores, fornecem 

subsídios para programas de formação docente”. 

Morin (2005/2006: 102), por sua vez, acredita que existam alguns pontos 

essenciais na missão de ensinar que seriam: fornecer uma cultura que permita 

distinguir, contextualizar, globalizar os problemas (multidimensionais, globais e/ou 
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fundamentais), dedicando-se a eles; preparar as mentes para responder a desafios 

que a crescente complexidade dos problemas impõe ao conhecimento humano bem 

como enfrentar as incertezas que não param de aumentar; educar para a 

compreensão humana os que se encontram próximos e distantes a nós, e ensinar a 

cidadania. 

 

Do enfoque complexo à apresentação da pesquisa 

 

Partindo de um enfoque complexo, baseada nos trabalhos desenvolvidos 

por Morin (1990/2008, 1999/2006a,b, 2005/2006, 2008/2010), Demo (2002), 

Tescarolo (2004), Behrens (2006), Moraes (2006, 2008), Mariotti (2007), Behrens & 

Oliari (2007) e Freire (2008a, 2009b) e tendo a perspectiva sistêmica da 

complexidade e seus princípios como pano de fundo, busquei criar um ambiente de 

aprendizagem a distância de prática escrita em língua inglesa, como língua 

estrangeira, para professores do Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade 

de São Paulo, que possibilitasse a construção de conhecimento de forma complexa 

e promovesse, efetivamente, uma articulação sistêmico-complexa. Busquei, 

portanto, um olhar complexo em relação à concepção, ao desenho e 

implementação desse curso, pois a escrita, como o conhecimento e a aprendizagem, 

é um processo não linear (Demo, 2002:123). 

Todavia, como o objetivo desta pesquisa foi o de descrever e interpretar os 

fenômenos desenho e implementação de um curso a distância de prática escrita em 

língua inglesa, também pesquisei sobre os aspectos referentes à formação do 

pensamento, ao caráter das experiências, à reflexão e interação, ao ensino a 

distância e estudos na área de prática escrita. Assim, no primeiro capítulo do texto 

que apresento, o qual compreende a fundamentação teórica desta pesquisa, articulo 

a teoria da formação do pensamento de Dewey (1933/1959, 1938/1971), à 

epistemologia da prática de Schön (1991, 1992, 1998/2000), a estudos na área de 

produção escrita desenvolvidos por Zamel (1985, 1987), Charles (1990), Cox 

(1994), Ferris (1995, 2003); Friedlanger (1996), Grabe & Kaplan (1996), Krapels 

(1996), Leki (1996), Maybin (1996), Muncie (2000), Passarelli (2004), Begnini 

(2006/2007) e Lundstrom & Baker (2009) e ao ensino a distância segundo Driscoll 
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(1998), Palloff & Pratt (1999),  Berge, Collins & Dougherty (2000),  Fullmer-Umari, 

(2000), Horton (2000), Kenski (2001) e Filatro (2003, 2008). 

 No segundo capítulo, contemplo o tipo de pesquisa realizada, a orientação 

metodológica, o contexto, os participantes, o desenho e os instrumentos de registro, 

além de descrever os procedimentos interpretativos utilizados para a apresentação, 

interpretação e discussão dos textos, apresentando o processo de operacionalização, 

os procedimentos de tematização utilizados e a forma de representação gráfica do 

fenômeno. 

No terceiro capítulo, identifico e interpreto as necessidades e interesses de 

professores do Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade de São Paulo. A 

apresentação segue a ordem de desenvolvimento da pesquisa, assim, inicialmente, 

apresento o perfil dos professores respondentes e as necessidades por eles reveladas 

por meio da aplicação do Questionário dos Professores Respondentes por mim 

desenhado. A seguir, apresento as necessidades sugeridas nos documentos oficiais e 

que me permitiram ter uma ideia dos tipos de textos que os professores tem contato 

e abordam em sua prática docente. Passo, então, à apresentação do perfil, 

necessidades, interesses e expectativas dos professores do Ensino Médio da rede 

pública estadual que participaram do curso a distância, cuja identificação ocorreu 

por meio da aplicação do Questionário dos Professores Participantes, que é uma 

revisitação ao Questionário dos Professores Respondentes.  

No quarto capítulo, apresento e descrevo as diferentes fases que 

compreenderam e compuseram os dois fenômenos em foco, ou seja, desenho e 

implementação de um curso a distância de prática escrita em língua inglesa, para 

professores do Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, sob 

a perspectiva da complexidade, tendo como foco suas necessidades e expectativas e 

daquelas presentes nos documentos oficiais. Neste capítulo, a voz dos professores 

participantes do curso se faz presente, já que as decisões que tomei para o desenho 

do curso durante sua implementação, decorrem da fala e da participação desses 

professores antes e durante o mesmo. 

No quinto capítulo, interpreto os fenômenos investigados sob a minha 

perspectiva, ou seja, da professora pesquisadora e designer do curso de prática 

escrita, utilizando-me da fundamentação teórica e da orientação metodológica 

apresentadas e discutidas no primeiro e segundo capítulos desta pesquisa. 
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Apresento minha interpretação para os fenômenos em foco, que resulta dos 

procedimentos de tematização da abordagem hermenêutico-fenomenológica e dos 

quais fazem parte a textualização, organização dos textos e tematização (van 

Manen: 1990) utilizando-me das rotinas de organização e interpretação propostas 

por Freire (2007) para a tematização.  

Para finalizar, em minhas considerações finais, retorno às perguntas de 

pesquisa, revisito os textos, pontuo as descobertas mais marcantes, questiono ações 

e descobertas, pondero sobre a pesquisa desenvolvida e a necessidade de outras 

pesquisas na área. 

 

  

  



 
25 

CCaappííttuulloo  11  

  

  

UUmm  DDiiáállooggoo  CCoommpplleexxoo  ccoomm  aa  FFuunnddaammeennttaaççããoo  

TTeeóórriiccaa  

 

O intuito deste trabalho é descrever e interpretar os fenômenos em foco e, 

assim, buscar maior entendimento sobre o desenvolvimento da prática escrita em 

língua inglesa e sobre o aprender a ensinar a produzir textos nessa língua 

estrangeira. 

Considerando o objetivo de minha pesquisa, este trabalho encontra 

embasamento e seu desenvolvimento se fundamenta na teoria da formação do 

pensamento, na epistemologia da prática, em estudos nas áreas de produção escrita 

e de ensino a distância — pilares teóricos percebidos à luz do pensamento 

complexo, que com eles se articula e dialoga ao longo deste capítulo. Nas seções 

que o compõem, portanto, apresento o referencial teórico acima mencionado e 

reflito sobre sua relação com a teoria da complexidade, pano de fundo de todo o 

trabalho.  

 
 

1.1 Articulando Experiência, Reflexão e Interação com 

Complexidade 

 

Dewey (1938/1971:13) afirma haver “uma conexão orgânica entre educação 

e experiência pessoal” e esta é a base do seu trabalho, pois o autor busca uma 

integração entre teoria e prática, pensamento e ação, acadêmico e quotidiano, bem 

como relata a necessidade de haver uma relação íntima entre os processos de nossa 

experiência real ou pessoal e a educação. O autor (Dewey, 1938/1971) também 

salienta que nem todas as experiências são necessariamente educativas, pois 

algumas delas podem bloquear ou distorcer o crescimento na direção de novas 

experiências e certos tipos de rotina, como notamos no trecho a seguir: 
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The belief that all genuine education comes about through experience 

does not mean that all experiences are genuinely or equally educative. 

Experience and education cannot be directly equated to each other. For 

some experiences are mis-educative. Any experience is mis-educative that 

has the effect of arresting or distorting the growth of further experience. 

An experience may be such as to engender callousness; it may produce 

lack of sensitivity and of responsiveness. Then the possibilities of having 

richer experience in the future are restricted. Again, a given experience 

may increase a person´s automatic skill in a particular direction and yet 

tend to land him in a groove or rut; the effect again is to narrow the field 

of further experience. An experience may be immediately enjoyable and 

yet promote the formation of a slack and careless attitude; this attitude 

then operates to modify the quality of subsequent experiences so as to 

prevent a person from getting out of them what they have to give. Again, 

experiences may be so disconnected from one another that, while each is 

agreeable or even exciting in itself, they are not linked cumulatively to 

one another. Energy is then dissipated and a person becomes scatter-

brained (Dewey, 1938/1971:25-26). 

 

 

 

Assim sendo, a qualidade atribuída às experiências vividas, ou melhor, a 

interpretação que intuitivamente damos a elas é de extrema importância. Surge, 

então, segundo Dewey (1938/1971:25), a noção de contínuo experiencial que 

pressupõe que toda experiência modifica quem a faz e por ela passa, afetando, quer  

queiramos ou não, a qualidade de nossas experiências subsequentes, pois a pessoa 

que as vivencia não é mais a mesma.  

Isso indica que toda experiência contribui para a formação de atitudes 

emocionais e intelectuais, sensibilidade, modos de receber e responder a todas as 

condições com que nos deparamos na vida. Porém, toda experiência é social, pois 

não se processa apenas dentro da pessoa, mas requer contacto e comunicação. 

Como salienta o autor, devemos utilizar as condições físicas e sociais do ambiente, 

valendo-nos também das interações, extraindo delas tudo que possa contribuir para 

que as experiências tenham um caráter positivo e levem ao crescimento, como 

ilustra a afirmação abaixo: 

 

It is worthwhile, accordingly, to say something about the way in which 

the adult can exercise the wisdom his own wider experience gives him 

without imposing his own wider experience gives him without imposing 

a merely external control. On one side, it is his business to be on the alert 

to see what attitudes and habitual tendencies are being created. In this 

direction he must, if he is an educator, be able to judge what attitudes are 

actually conducive to continued growth and what are detrimental. He 

must, in addiction, have that sympathetic understanding of individuals as 

individuals which gives him an idea of what is actually going on in the 

minds of those who are learning. It is, among other things, the need for  
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these abilities on the part of the parent and teacher which makes a system 

of education based upon living experience a more difficult affair to 

conduct successfully than it is to follow the patterns of traditional 

education. (...) A primary responsibility of educators is that they not only 

be aware of the general principle of the shaping of actual experience by 

environing conditions, but that they also recognize in the concrete what 

surroundings are conducive to having experiences that lead to growth. 

Above all, they should know how to utilize the surroundings, physical 

and social, that exist so as to extract from them all that they have to 

contribute to building up experiences that are worthwhile (Dewey, 

1938/1971:38-40). 

 

 

Dewey (1938/1971:34-40) afirma que princípios como continuidade e 

interação são indissociáveis pois uma experiência é o que é, porque uma transação 

ocorre entre o indivíduo e o meio, garantindo a extensão do significado e valores 

educativos de uma experiência. O meio é formado pelas condições (quaisquer que 

sejam elas) que em interação com as necessidades, desejos, propósitos e aptidões 

pessoais suscitam uma experiência. À medida que as situações se sucedem, se 

estabelece uma continuidade e, ao passarmos de uma situação a outra, nosso 

mundo se expande ou contrai. Nosso conhecimento a respeito de uma situação 

torna-se, então, instrumento para compreender e lidar com as subsequentes, de 

forma continuada. Clandinin & Connelly (1998:156-157) afirmam que interação e 

continuidade especificam a teoria da experiência de Dewey e, por interação, os 

autores entendem a intersecção das condições internas e externas e a continuidade 

a temporalidade de cada situação.  

Considerando-se que a vida comunitária não se organiza espontaneamente, 

requerendo pensamento e planejamento, cabe ao educador conhecer os indivíduos 

e o conteúdo a ser trabalhado, para escolher as atividades que possibilitem a 

produção de uma organização social, para a qual todos contribuam, tendo como 

elemento de coesão as atividades por eles partilhadas, pois o desenvolvimento se 

dará por meio de um dar e receber recíprocos (Dewey, 1938/1971:51). 

O pensamento complexo estabelece uma relação com os aspectos e o caráter 

das experiências, mencionados por Dewey (1938/1971) e Clandinin & Connelly 

(1998), pois como citei na Introdução deste trabalho, a complexidade busca a 

tessitura entre sujeito e objeto, incluindo, além da razão, a subjetividade e 

considerando, assim, sensibilidade, emoções, sensações e impressões que temos 

sobre as experiências que vivemos. O caráter de nossas experiências advém do 
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diálogo que estabelecemos com o meio e o objeto, e que nos permite conceber uma 

relação entre opostos, por exemplo, entre ordem e desordem; organização e 

desorganização, nos levando a uma nova reorganização; certezas e dúvidas, indo, 

contemplando assim o princípio dialógico proposto por Morin (1999/2006a,b, 

2005/2006) que nos auxilia a pensar a complexidade.  

Essa tessitura entre sujeito e objeto permite, também, o enriquecimento do 

todo de nossas experiências por aquelas que vivemos naquele determinado 

momento, havendo uma inter-relação entre parte e todo, contemplando-se o 

princípio hologramático. Nossas experiências vividas são um todo, composto por 

partes, ou seja, pelas experiências que vivemos naquele momento – e que são, 

portanto, uma parte de um todo -, sendo impossível conhecermos as partes sem 

conhecermos o todo e vice-versa.  

Além disso, como afirma Mariotti (2007: 155), “tudo está ligado a tudo”, 

rompendo-se, assim, com a ideia de linearidade, pois nos encontramos em um ciclo 

autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor. Todos os elementos 

mencionados, por sua vez, nos remetem ao contínuo experiencial (Dewey 

1938/1971) e ao princípio recursivo, pois produtos e efeitos são, eles mesmos, 

produtores e causadores daquilo que se produz. Portanto, somos seres complexos, 

em uma rede de relações, de eventos inter-relacionados e em contínuo movimento 

que regem os acontecimentos, nossas ações e interações, afetando, por conseguinte, 

o caráter de nossas experiências. 

Outro aspecto salientado por Dewey (1938/1971) ao nos perceber como 

organismos individuais e sociais é a liberdade intelectual, que permite o 

aparecimento de oportunidades, nem sempre previstas, das quais devemos nos 

valer, pois elas nos desafiam a pensar. Para Dewey (1938/1971), pensar refere-se à 

primeira manifestação do impulso, a busca de conexão com outras tendências de 

ação, para se formar um plano mais compreensivo e coerente de ação, pois sem 

pensamento não há crescimento intelectual e espaço para reconstrução.  

Contudo, para Dewey (1933/1959:13), a melhor maneira de pensar, é o 

denominado pensamento reflexivo; isto é, a espécie de pensamento que consiste em 

examinar mentalmente um assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva, pois 

pensar é “adiar-se a ação imediata, enquanto a reflexão, pela observação e pela 

memória, efetua o domínio interno do impulso” (Dewey,1938/1971:63). Como 

reconhece o autor “nada, na experiência, é absolutamente simples, singelo, 
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isolado” (Dewey,1933/1959:48); o pensar é um ato específico, não mecânico, 

porque um simples perpassar de ideias é pensar mas, não, um pensar reflexivo. O 

pensar reflexivo ocorre apenas quando a associação de ideias é direcionada e se 

torna uma sequência ordenada, desencadeando uma conclusão 

(Dewey,1933/1959:48-55). 

Assim sendo, a essência do pensamento reflexivo é a operação de busca, de 

pesquisa e de investigação, por meio da qual se tem a necessidade de solucionar 

uma dúvida, uma pergunta a se responder, uma incerteza a esclarecer. O pensar, 

portanto, emancipa-se da ação impulsiva e rotineira e nos torna capazes de dirigir 

as atividades com precisão, planejar, agir deliberada e intencionalmente a fim de 

atingir certos objetivos, convertendo “uma ação puramente repetitiva, cega e 

impulsiva, em ação inteligente” (Dewey,1933/1959:26), suscetível a erros e 

enganos. 

Segundo Dewey (1933/1959: 22-23), o pensar reflexivo abrange: (1) um 

estado de dúvida, hesitação, perplexidade, que origina o ato de pensar; e (2) um ato 

de pesquisa para encontrar material que resolva nossa dúvida, assente e esclareça a 

perplexidade. Para o autor (Dewey, 1933/1959: 22-23), não existe a possibilidade 

de ocorrer reflexão quando nossa atividade mental passa de um assunto para o 

outro, ou quando nos deixamos levar livremente por nossa imaginação. Surge, 

assim, a formação de hábitos de pensamento reflexivo que corresponderia ao 

estabelecimento de:  

 

 ... condições que despertem e guiem a curiosidade; de preparar, nas coisas 

experimentadas, as conexões que, ulteriormente, promovam o fluxo de 

sugestões, criem problemas e propósitos que favoreçam a consecutividade na 

sucessão de idéias (Dewey, 1933/1959:63, grifo do autor).  

 

Há a necessidade de se criar hábitos, atitudes e interesses que sejam 

permanentes, pois o pensar é um processo em contínua mudança; pessoas que 

refletem são cautelosas, não aceitam as observações a partir de seu valor aparente, 

mas verificam se realmente são o que parecem. Não se chega a conclusões 

precipitadamente ou de uma única vez; revisa-se o material e formulam-se 

premissas para se estabelecer as bases de uma conclusão, pois o conhecimento só é 

alcançado quando o material é compreendido (Dewey;1933/1959:80-85). 
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Dewey (1933/1959) argumenta que só há reflexão quando tolhemos o 

impulso bem como as dificuldades internas e externas que ocorrem e são naturais à 

investigação. Quando refletimos, começamos a observar para inventariar as 

condições e os fatos observados são nossos dados, conforme podemos observar no 

trecho a seguir: 

 

Os dados formam o material a ser interpretado, considerado, explicado; 

ou, no caso de deliberação sobre o que fazer ou como fazer, a ser tratado 

e utilizado. As soluções sugeridas para as dificuldades que a observação 
trouxe à luz, formam as idéias. Os dados (fatos) e as idéias (sugestões, 

soluções possíveis) formam, assim, os dois fatores indispensáveis e 

correlativos de toda atividade reflexiva. São eles, respectivamente, 
providos pela observação (na qual, por conveniência, está incluída a 

memória de observações anteriores de casos semelhantes) e pela 
inferência. Esta ultrapassa o que é realmente percebido, aquilo que um 

cuidadoso exame revela estar realmente presente.  Logo, refere-se antes 
ao possível do que ao real, procedendo por antecipação, suposição, 

conjetura, imaginação. Tudo que é previsão, predição, plano, teorização 

e especulação, é caracterizado por uma digressão do real para o possível. 

Por isso (como já vimos), o que é inferido requer uma dupla verificação: 

em primeiro lugar, o processo de formar a idéia ou a suposta solução é 

constantemente confrontado com as condições observadas como 
realmente presentes; em segundo lugar, depois de formada, a idéia é 

verificada pela ação por ela ditada, exterior, quando possível, em 

imaginação, quando não o é. As conseqüências da ação confirmam, 

modificam ou refutam a idéia (Dewey, 1933/1959:109, grifos do autor). 

 

 

 

Partindo dessas considerações, Dewey (1933/1959:111-142) delimita cinco 

estados para o ato do pensar reflexivo: sugestões iniciais; intelectualização da 

dificuldade sentida, ou do problema a se resolver; criação de uma hipótese e um 

modo de interpretação possível; raciocínio, elaboração mental; e a verificação da 

hipótese. O pensar reflexivo é, então, um constante avaliar de dados e ideias, 

enquanto toda inferência reflexiva pressupõe alguma falta de compreensão ou 

ausência de significação. 

O autor reitera que o conhecimento é verdadeiro apenas quando 

compreendido. Para que isto ocorra, uma ideia deve ser tomada como guia para 

observação e ação, e somente após ter sido analisada e compreendida, pode 

estabelecer relação com ideias anteriormente concebidas ou que venham a surgir. 

Se esta intelectualização não ocorrer, não estará contribuindo para uma melhor 

compreensão das experiências futuras. Como indaga Dewey (1933/1959:156), 

“Que vale uma experiência que não deixe, atrás de si, uma significação ampliada, 
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uma melhor compreensão de alguma coisa, um plano e propósito mais claro de 

ação futura, em suma, uma idéia?”. Todavia, a observação é um processo ativo que 

consiste de exploração, pesquisa e busca do desconhecido ou oculto, elementos 

estes essenciais para o crescimento. Por sua vez, a observação reflexiva compreende 

o pensamento e a elaboração de múltiplas hipóteses, e tem por objetivo criar passos 

para o esclarecimento de uma dificuldade (Dewey, 1933/1959:170-176). Segundo o 

autor, para que isto ocorra, há um sequenciamento a ser observado: 

 

... (1) As premissas são chamadas alicerces, fundamentos, bases, e diz-se 

que escoram, sustêm, suportam a conclusão. (2) “Descemos” das 

premissas à conclusão, e “subimos” da conclusão às premissas – tal como 

um rio que seguíssemos continuamente, da fonte ao mar, do mar à fonte.   

Assim, a conclusão brota, flui, ou é extraída das premissas. (3) A 

conclusão – como indica a palavra – encerra, fecha, enfeixa os vários 

fatores expostos nas premissas (Dewey, 1933/1959:179). 

 

 

A observação, portanto, é um processo ativo e consiste de exploração, 

pesquisa e busca, necessitando-se reconhecer o que já é conhecido e sondar o 

desconhecido. Neste ciclo de movimentos, cabe aos alunos descobrir suas 

perplexidades, criar hipóteses que expliquem os aspectos problemáticos emergentes 

da observação e a verificação de ideias. Cabe ao educador ser um guia que, quanto 

mais conhecer as experiências passadas, esperanças, desejos, interesses dos alunos, 

melhor compreenderá as forças em ação para a formação de hábitos de reflexão, 

além de motivar a atividade mental e intelectual, guiar os interesses e afeições de 

seus alunos, organizar a matéria (verificar a quantidade e qualidade), checar o 

progresso na compreensão da matéria, verificar as atitudes e hábitos existentes que 

são o substrato do pensamento (Dewey, 1933/1959:249-266).  

Considerando a argumentação apresentada, acredito que exista uma possível 

articulação entre a complexidade e a visão de Dewey (1933/1959) a respeito do 

pensamento e do conhecimento, pois ambos levam em conta e exploram as 

conexões, as relações e as integrações ao se viver as experiências: a união ao invés 

do isolamento/dissociação, com o pensamento e o conhecimento sendo 

coconstruídos por meio do diálogo com o mundo, em um processo circular que 

comporta, ao mesmo tempo, aspectos contraditórios tais como separação e ligação, 

análise e síntese, constituído por variáveis mutáveis por meio de enriquecimentos 

não lineares ou pré-determinados.  
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Muitos dos aspectos abordados por Dewey (1933/1959) recorrem no 

trabalho elaborado e desenvolvido por Schön (1992), porém, para esse autor, a 

Teoria do Questionamento, de Dewey, repudia a autonomia do pensamento e o 

crescer do conhecimento. Para Schön (1992), o questionamento é transacional, 

infinito e uma herança social que se inicia com uma situação indeterminada, que 

continua e faz com que ela se transforme em situação determinada. O questionador 

não observa o problema de fora da situação, isto é, não é um mero espectador, mas 

está nela e em transação com ela. A dúvida e a resolução são propriedades 

transacionais de uma contínua e herdada relação infinda entre o questionador e a 

situação. O questionamento não remove a dúvida, mas estabelece novas condições 

que ocasionam novos problemas, resultando em uma não estagnação. 

Schön (1992) revisita o conceito de pensamento reflexivo de Dewey e 

propõe a ideia de uma prática reflexiva que desenvolva e busque integrar os 

dualismos existentes entre teoria e prática, pensamento e ação, mundo real e 

acadêmico, à luz da perspectiva construtivista, isto é, da construção da realidade a 

partir de situações problemáticas. Para tal, o autor descreve os elementos que 

compõem a prática reflexiva - o conhecimento na ação, a reflexão na ação e a 

reflexão sobre a ação – que, segundo Schön (1991), são processos que se iniciam 

com o que o autor define como turno reflexivo, isto é, a percepção e compreensão 

que resulta do momento em que tentamos dar razão aos acontecimentos, 

observando, descrevendo, tentando esclarecê-los, por meio da exploração dos 

entendimentos revelados.  

O conhecimento na ação, segundo Schön (1992), seria o conhecimento 

construído e revelado por nossa atuação nas ações rotineiras do dia a dia que, 

muitas vezes, pode ser denominado como intuição, instinto, ou habilidade motora 

e é ele que guia nosso pensamento, visão e ação em situações familiares. É nosso 

conhecimento tácito que, muitas vezes, não sabemos explicar de pronto, porém, 

podemos aprender a observá-lo, refletir sobre ele, descrevê-lo. Sob a perspectiva de 

Dewey (1933/1959), não configura questionamento, pois a situação de ação não é 

problemática e o fluxo da ação não é interrompido pela surpresa. 

Por reflexão na ação, Schön (1992) tem em mente a reflexão que ocorre 

durante a ação, ou seja, o “efêmero episódio de questionamento que surge 

momentaneamente no meio do fluxo de uma ação e então desaparece, dando lugar 

a um novo evento, deixando, talvez, uma visão mais estável da situação” (p.125). 
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Uma diferente versão para a reflexão na ação seria a conversação com a situação, 

na qual o questionador se depara com uma surpresa durante uma situação, 

interrompe a ação e evoca incerteza. O termo conversação é metafórico, pois não se 

faz necessária uma conversa, mas sim, uma autoconscientização. Uma vez que se 

refere ao processo de “entrar em contato com o entendimento que 

espontaneamente construímos durante uma ação” (Schön, 1992:126). Olhamos 

para o desenrolar da ação e a descrevemos para comunicar nossas descobertas ou, 

como denomina o autor, para conhecer-na-ação.  

Todavia, esse conhecer-na-ação, que está associado ao nosso agir 

espontâneo, se torna parte de nossa rotina e, muitas vezes, não está de acordo com 

nossas expectativas. Como afirma Schön (1998/2000:32), temos duas 

possibilidades de ação: (1) refletir sobre a ação, ou seja, pensar retrospectivamente 

sobre o que fizemos, tentando descobrir como o nosso conhecer-na-ação pode ter 

contribuído para o resultado que obtivemos, ou (2) fazer uma pausa durante a ação 

(sem interrompê-la), pensar no que fazemos, enquanto fazemos - que o autor 

denomina como presente-da-ação ou refletir-na-ação. Para Schön (1998/2000:33-

34) essa reflexão-na-ação, compreenderia então: uma situação de rotina (de 

conhecer-na-ação); uma ruptura nesta rotina, que ocorreria com o aparecimento de 

um elemento inesperado e que não se encaixa nos moldes do nosso conhecer-na-

ação; uma reflexão (que tem uma função crítica) sobre o presente-da-ação, pois 

questiona os moldes do conhecer-na-ação e objetiva a reestruturação das estratégias 

de ação, à compreensão dos fenômenos e a visão dos problemas, e o surgimento de 

uma experimentação imediata. Entretanto, o autor nos relembra que: 

 

Os momentos de reflexão-na-ação raramente são tão claros, um em 

relação ao outro (...) o que distingue a reflexão-na-ação de outras formas 

de reflexão é sua imediata significação para a ação. Na reflexão-na-ação, 

o repensar de algumas partes de nosso conhecer-na-ação leva a 

experimentos imediatos e a mais pensamentos que afetam o que fazemos 

– na situação em questão e talvez em outras que possamos considerar 

como semelhantes a ela.  

A distinção entre os processos de reflexão-na-ação e de conhecer-na-ação 

pode ser sutil. Alguém que executa habilidosamente uma tarefa ajusta 

suas respostas às variações nos fenômenos. (...) o executante responde à 
variação, ao invés da surpresa, porque as mudanças no contexto e na 

resposta nunca ultrapassam as fronteiras do familiar (Schön, 

1998/2000:34, grifos do autor). 
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Tendo por base tais elementos, Schön (1998/2000) entende o professor 

reflexivo como aquele que tenta compreender suas surpresas, que reflete sobre seus 

atos. É aquele que responde à ruptura da rotina, reflete na ação, reestrutura suas 

estratégias de ação e experimenta, de forma contínua (Schön,1998/2000:38-70). 

Para o autor (Schön, 1998/2000:63), não há a reflexão-na-ação sem experimento e  

experimentar “é agir para ver o que deriva da ação” (Schön, 1998/2000:64). É 

necessário buscar a reformulação do problema criado por uma determinada 

situação para, posteriormente, tentar uma nova experiência e testar sua hipótese – 

para tentar verificá-la e se necessário reformulá-la. 

Ao “perguntar, responder, aconselhar, demonstrar, observar, imitar, 

criticar” (Schön, 1998/2000:93-97), professores e alunos estão, conjuntamente, na 

busca por respostas a hipóteses, ou seja, refletindo conjuntamente. Contudo, para 

que esta reflexão conjunta ocorra, é importante considerar a interação como objeto 

de reflexão; descrever o conhecer-na-ação; refletir sobre as ideias do outro; testar o 

que entendemos sobre o conhecer-na-ação do outro, sua concepção e interação; e, 

refletir sobre as questões interpessoais no processo de comunicação (Schön, 

1998/2000:111). 

Esse processo reflexivo requer a capacidade cognitiva de correr riscos, de 

incertezas, de não tranquilidade, no qual “o cenário é estabelecido para um diálogo 

contínuo de ações e palavras, de reflexão recíproca na ação e sobre a ação” (Schön, 

1998/2000:129), sendo a interação (quer entre as experiências passadas e recentes, 

quer entre os interagentes e o meio) um dos principais elementos.  

 A meu ver, a complexidade dialoga com os aspectos destacados por Schön 

(1991, 1992, 1998/2000) sobre a reflexão, pois a proposta do autor busca a 

reintrodução do sujeito na ação com sua racionalidade, subjetividade, emoções e 

sentimentos, pretendendo integrar dualismos, lidar com as dúvidas, surpresas, 

riscos, rupturas e incertezas. O conhecimento se dá por meio da interação e da 

prática reflexiva, possibilitando conceber um diálogo entre ordem, desordem e 

organização, permitindo manter a dualidade, a inseparabilidade de noções 

contraditórias bem como a associação de termos complementares e antagônicos 

remetendo-nos ao princípio dialógico. Possibilita, também, romper com a 

linearidade causal e com a relação produto/produtor, pois tudo o que é produzido 

volta-se sobre o que se produz em um ciclo autoconstitutivo, auto-organizador e 

autoprodutor, revelando o princípio recursivo. Além disso, torna-se viável entender 
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que a parte está no todo, assim como o todo está nas partes, promovendo um 

enriquecimento mútuo enfatizando o princípio hologramático. Como afirma 

Tescarolo (2004:66) ao mencionar a visão sistêmica da complexidade, o conhecer 

na ação não significa reagir reflexamente, pois um sistema complexo não se adapta 

ao meio, mas o transforma, por enação. 

Como mencionei na Introdução deste trabalho, Morin (2006) ressalta a 

necessidade de se distinguir, contextualizar, globalizar os problemas, preparando as 

mentes para os desafios e as incertezas; Moraes (2008) salienta sobre a urgência de 

o professor ser um pesquisador e observador com capacidade para discernir, ter 

atitude crítica e criativa em relação aos problemas, pronto a enfrentar desafios e o 

novo, e Freire (2009a) salienta a criticidade, reflexão e postura questionadora que 

auxiliam a nos distanciarmos de práticas repetitivas e intuitivas, explorando novas 

experiências. Assim, ao retomar esses autores e suas considerações a respeito do 

papel do professor sob uma perspectiva complexa, podemos notar um diálogo com 

as propostas de Dewey (1933/1959) e Schön (1991, 1992, 1998/2000). 

A articulação das ideias dos autores acima mencionados auxiliaram-me 

pensar a respeito do curso a distância de prática escrita em língua inglesa que 

propus, pois tinha o objetivo de possibilitar aos professores participantes espaço 

para reflexão sobre sua relação com a produção textual em língua estrangeira bem 

como com sua prática docente. Todavia, como o intuito é descrever e interpretar os 

fenômenos desenho e implementação de um curso a distância de prática escrita em 

língua inglesa, para professores do Ensino Médio da rede pública estadual, na 

cidade de São Paulo, sob a perspectiva da complexidade, interpretados a partir da 

experiência da professora pesquisadora e designer do curso, também dediquei 

atenção a aspectos referentes à prática escrita em língua inglesa e elementos a ela 

relacionados, os quais apresento a seguir.  

 

1.2 Articulando Prática Escrita com Complexidade 

 
Até a década de 80, as pesquisas referentes à escrita e à produção textual em 

sala de aula restringiam-se ao produto confeccionado pelo aluno, procurando-se a 

eficácia da gramática, pois se acreditava que o uso eficiente de regras levasse a uma 

escrita de melhor qualidade (Zamel, 1987:267). Tal procedimento, contudo, não 

considerava o ato de escrita em si e, por isso, professores e pesquisadores passam a 
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investigar o processo de composição. A partir de então, a escrita passa a ser vista, 

também, como um processo de significação, reconhecendo-se a importância da 

geração, formulação e refinamento das ideias. Essa visão implica 

comprometimento por parte do aluno; revisão e interferência do professor ao longo 

do processo e conscientização da existência de um leitor.   

Zamel (1987) argumenta que os métodos que enfatizam forma e exatidão 

ignoram a exploração das ideias e desvinculam a escrita de um processo de 

descobrimento e negociação, desconsiderando fatores importantes tais como 

propósito, audiência e a dinâmica da produção textual propriamente dita. Para a 

autora, a escrita é o registro de uma ideia em desenvolvimento, que envolve a 

contínua tentativa de descoberta do que o indivíduo gostaria de dizer (Zamel, 

1987:268).  A escrita é, portanto, um processo de autonegociação e descoberta de 

significado(s) (Zamel, 1987:268-269), pois ao escrevermos e reescrevermos um 

texto nos aproximamos do significado desejado e temos, ao final do processo, um 

sentimento de realização. 

A escrita como um processo de significação implica que, como enfatiza 

Zamel (1987), observemos a sintaxe, o vocabulário e a forma retórica como 

características importantes a se ensinar, não como o propósito final da produção, 

mas sim, como um meio para melhor expressarmos significados. Sob essa 

perspectiva (Zamel,1987:276), os alunos compreendem a escrita como um processo 

por meio do qual podem explorar seus pensamentos, desenvolver ideias e produzir 

um texto de melhor qualidade. Para a autora, um dos principais problemas 

enfrentados pelos escritores é iniciar e dar foco à escrita, devido à falta de 

estratégicas sistemáticas; assim sendo, necessitamos ensinar como explorar tópicos, 

desenvolver ideias e descobrir a relação entre as técnicas mencionadas. Outro 

aspecto salientado por Zamel (1987:269) nos remete ao envolvimento dos alunos, 

pois se escreve mais e com maior fluência e satisfação quando estamos 

pessoalmente envolvidos nos textos que produzimos. Além disso, há também uma 

ressalva em relação à valorização apenas do produto final, como podemos notar no 

trecho a seguir: 

 

Requiring students to formulate their ideas beforehand, to elaborate upon 

them by using some prescribed rhetorical framework and to submit these 

written products for grading purposes seems to ignore everything we have 

learned about the process (Zamel, 1987:269). 



 
37 

Cox (1994: 169-170) e Friedlander (1996:110) relembram que o processo de 

produção textual desenvolve-se em um contínuo. Assim, a escrita não inicia ou 

termina com um único rascunho, permitindo uma maior reflexão sobre o 

pensamento e não apenas uma adaptação do oral para o escrito. Além disso, Cox 

(1994: 169-170) ressalta que a linguagem escrita tem, além de propósitos pessoais e 

sociais, a função de registrar e manter informações, esclarecendo e sustentando o 

pensamento e, portanto, transmitindo cultura.  

Encontro aqui uma relação com a complexidade, pois a proposta de Zamel 

de escrita processual de autonegociação reintroduz o sujeito com sua racionalidade, 

subjetividade, sentimentos e emoções, lidando com as dúvidas, riscos e incertezas 

do processo da escrita. O desenvolvimento do texto se dá devido a um intenso 

diálogo do produtor do texto consigo mesmo, negociando significados; buscando a 

resolução de problemas e aceitando a impossibilidade de resolução de alguns deles; 

por meio da associação, ou não, de aspectos contraditórios e antagônicos, e pela 

vivência da ordem, desordem e organização da construção do texto – 

contemplando-se, assim o princípio dialógico proposto por Morin (1999/2006a,b, 

2005/2006). Há, também, nesse processo, um constante movimento de ir e vir; 

tomada e retomada; construção, desconstrução e reconstrução, além do 

rompimento da linearidade causal entre o produtor e o produto, que vai ao 

encontro do princípio recursivo (Morin: 1999/2006a,b, 2005/2006).  Ademais, 

devemos nos lembrar que o texto é um todo, composto por partes que se inter-

relacionam ao longo do processo de produção textual. A parte está no todo e o 

compreende, e ele, por sua vez, está inscrito e enriquece suas partes, estabelecendo-

se, dessa forma, segundo Morin (1999/2006a,b, 2005/2006), o princípio 

hologramático.  Assim sendo, como explicitado, acredito que essa visão de escrita 

processual de autonegociação de Zamel (1987), corroborada pelas vozes de Cox 

(1994) e Friedlander (1996), estabeleça uma relação com a complexidade e seus 

princípios. 

Cox (1994: 171-172) salienta que cabe ao professor o desenvolvimento dos 

papéis de observador, facilitador, modelo, leitor e sustentador, auxiliando os 

escritores no entendimento do processo da escrita. O escritor construirá um novo 

texto, tendo por base suas experiências anteriores - o que nos remete ao caráter das 

experiências e o contínuo experiencial proposto por Dewey (1938/1971) e à 

complexidade como mencionado anteriormente – podendo, também, fornecer-lhes 
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uma visão positiva de si mesmo como escritor, uma vez que é capaz de transmitir 

significado, utilizando-se de formas diversas, de acordo com o público e o 

propósito, como podemos notar no trecho abaixo: 

These are to do with an increasing ability to: (1) write in different forms 

for different purposes and audiences; (2) write coherently about a wide 

range of topics, issues, ideas, incidents, etc., organising different kinds of 

text in ways which help the reader; (3) craft writing which is significantly 

different from speech, showing a developing control of grammatical 

structure and of a differentiated vocabulary; and write in a style which is 

appropriate for the purpose, audience and subject matter; (4) know when 

and how to plan, draft, redraft, revise and proof-read their work; (5) 

understand the nature and functions of written language (Cox, 1994:172). 

 

 

Cox (1994) acrescenta que o desenvolvimento da escrita deverá ser marcado 

por:  

 

… (1) increasing control over the structure and organisation of different 

types of text, (2) a growing ability to handle complex or demanding 

subject matter, (3) a widening range of syntactic structures and an 

expanding vocabulary, as the pupil begins to use language that is 

characteristic of writing rather than speech and to strive for a style that is 

appropriate to the subject matter and the readership, (4) a growing 

capacity to write independently and at length, (5) an increasing 

proficiency in re-reading and revising or redrafting the text, taking into 

account the needs of the audience, (6) a developing ability to reflect on 

and talk about the writing process (p. 175-176). 

 

 

Por sua vez, Maybin (1996:187) salienta que, em relação à escrita, devem ser 

consideradas questões fundamentais; por exemplo, o que compreende o processo de 

se tornar um escritor, os critérios de uma boa escrita, como eles são transmitidos 

aos alunos, o momento adequado e de que forma os professores devem interferir na 

produção textual dos alunos. Além desses aspectos, o autor (Maybin, 1996:186-

194) ressalta que o processo de escrita deva enfatizar o caminho percorrido pelos 

escritores que, ao final do processo, têm um maior senso de propriedade sobre o 

trabalho produzido. Nesse processo, os alunos são vistos como aprendizes que 

possuem uma audiência e cuja escrita deve ser entendida como uma prática social 

e, não, como uma coleção de habilidades descontextualizadas.  

Passarelli (2004: 35-42), apesar de não citar Maybin (1996), retoma a relação 

entre a prática de sala de aula e a prática do mundo real, ao afirmar que a escrita 

precisa ser vista com um objeto social e não apenas escolar, pois o indivíduo 
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desanimará se não perceber a relevância do ensino da escrita para suas necessidades 

reais. Há a necessidade de se mostrar que a linguagem se realiza em situações 

práticas, de convívio social, por meio de textos tanto orais quanto escritos. A visão 

da escrita como prática social nos remete à complexidade, no sentido da 

reintrodução do sujeito cognoscente, a tessitura entre ele, o objeto e o meio e todos 

os tecidos que regem os acontecimentos, ações e interações da vida, permitindo que 

ocorra (ou não) um diálogo entre os opostos e a ligação do conhecimento das partes 

ao conhecimento do todo, bem como do todo em relação às partes, rompendo-se, 

assim, a ideia de linearidade. 

A diferença entre linguagem oral e escrita também foi contemplada por 

Vygotsky (1939/1970:99-107), que assegurava que a escrita é uma forma de 

comunicação sem um interlocutor imediato (direcionada a uma pessoa ausente ou 

imaginária, ou a ninguém em particular), na qual o escritor necessita criar a 

situação para representá-la mas, ao fazer isso, acaba por, de certo modo, distanciar-

se da própria situação, como nos faz notar o trecho a seguir: 

 

 

In written speech, as tone of voice and knowledge of subject are 

excluded, we are obliged to use many more words, and to use them more 

exactly. Written speech is the most elaborate form of speech. (…) In 

written speech, lacking situational and expressive supports, 

communication must be achieved only through words and their 

combinations; this requires the speech activity to take complicated forms 

– hence the use of first drafts. The evolution from the draft to the final 

copy reflects our mental process. Planning has an important part in 

written speech, even when we do not actually write out a draft. Usually 

we say to ourselves what we are going to write; this is also a draft, though 

in thought only. As we tried to show in the preceding chapter, this mental 

draft is inner speech. Since inner speech functions as a draft not only in 

written but also in oral speech, we shall now compare both these forms 

with inner speech in respect to the tendency toward abbreviation and 

prediction (Vygotsky, 1939/1970:144). 
 

 

Maybin (1996) conclui afirmando que a escrita entendida como processo e 

prática social visa ao apoderamento do escritor, dando-lhe a apropriação de sua 

escrita, equipando-o com as habilidades linguísticas necessárias, motivando-os e 

criando oportunidades de aprendizagem, relacionando a prática de sala de aula 

com a prática do mundo real, permitindo reflexão e entendimento das ideias. Uma 

reflexão crítica deverá ocorrer não apenas em relação ao processo e aspectos 

estruturais, mas, também, em relação ao conteúdo, aos valores expressos, 
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repensando de que forma eles se relacionam aos aspectos reais e importantes da 

aprendizagem e entendimento. Retomando Dewey (1933/1959), o que se necessita 

fazer é orientar a linguagem oral e escrita dos alunos utilizada para fins práticos e 

sociais, com o intuito que “gradualmente se torne instrumento consciente destinado 

a transmitir o conhecimento e auxiliar o pensamento” (p.236).   

Em maior escala, a literatura disponível sobre prática escrita apresenta 

referências relativas à escrita em língua inglesa não como língua estrangeira, mas 

sim, como língua materna e, não necessariamente, direcionada ao contexto escolar. 

Porém, ao termos uma visão complexa, não fragmentadora, compartimentada, 

redutora, que valoriza as inter-relações e a tessitura de uma teia na qual não 

existem partes isoladas ou ordem determinada, considerando o caráter e a 

importância das experiências e relações, não podemos ou devemos desconsiderar a 

literatura referente à escrita em língua inglesa, como língua estrangeira ou não, nos 

mais variados contextos.  

Cox (1994) foca seu trabalho no ensino dos jovens escritores de língua 

inglesa como língua materna; contudo, suas ideias também se aplicam ao ensino da 

escrita para outras idades e para aprendizes de uma segunda língua. Inicialmente, 

os trabalhos relacionados à escrita em segunda língua provinham e baseavam-se 

nos estudos feitos sobre a escrita em língua materna, pois como ressaltam 

Friedlanger (1996:109) e Krapels (1996:30), independentemente da língua, 

transferimos as habilidades e estratégias de escrita de nossa língua materna para 

escrever e formular hipóteses na segunda língua. Ademais, Benigni (2006/2007), 

recentemente, também ressalta o fato de haver poucos estudos sobre o processo da 

escrita em língua estrangeira e a não existência de uma teoria específica.   

Nota-se uma mudança na forma de se lidar com a escrita, deixando de se 

valorizar apenas o produto final, considerando-se também, o processo de produção 

textual.  Surge, assim, uma perspectiva e desafio de trabalho que é um dos objetivos 

desta pesquisa, ou seja, investigar o aprender a escrever (entendido como processo) 

em língua inglesa, proporcionado por um curso a distância de prática escrita em 

inglês como língua estrangeira para professores de língua inglesa do Ensino Médio 

da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, desenhado a partir da 

identificação das necessidades manifestadas por esses professores. 

Até aqui fica marcada, nas referências, a importância do processo de escrita 

sobre o produto final, bem como a transferência da habilidade de prática escrita da 
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língua materna para a língua estrangeira. Todavia, como proceder para que isto 

ocorra? 

Grabe & Kaplan (1996:303-304) assinalam que os alunos que já tiveram 

contato com a língua estrangeira há algum tempo, necessitam, durante o processo 

da escrita, organizar informações mais elaboradas, desenvolver fluência, ganhar 

controle sobre o vocabulário adicional, utilizar estruturas de sentenças mais 

complexas e adquirir maior maturidade em relação ao estilo, sem deixar de refletir 

sobre o propósito e a audiência de seu texto. Trabalhar tais elementos com seus 

alunos passa, então, a ser o desafio do professor. 

Na busca de tais elementos, Grabe & Kaplan (1996:307-312) propõem 

procedimentos pedagógicos que possibilitem que os alunos estejam preparados para 

a confecção de um texto: aprendizagem cooperativa, instrução baseada no 

conteúdo, conscientização sobre a audiência, escrita livre e levantamento de ideias, 

mapeamento semântico e organizadores gráficos.  

Por aprendizagem cooperativa, os autores (Grabe & Kaplan,1996) entendem 

o engajamento dos alunos em uma indagação e interação, em que todos trabalhem 

juntos, a fim de alcançar um objetivo comum, isto é, um procedimento que permite 

várias opções de agrupamento, ensinando habilidades sociais de interação e um 

senso de união no grupo, promovendo a liderança e a estruturação das tarefas9. A 

instrução baseada no conteúdo objetiva trabalhar com tópicos e tarefas diversas 

que, sequenciadas, permitem que se alcancem os objetivos de aprendizagem devido 

à motivação dos alunos de aprenderem tanto o conteúdo quanto a língua. A 

conscientização sobre a audiência enfatiza o público leitor e permite ao aluno 

reescrever um determinado texto de formas diversas, de acordo com seu público. A 

escrita livre e o levantamento de ideias têm o intuito da confecção de pequenos 

trechos que não serão avaliados e objetivam o desbloqueio e desenvolvimento de 

fluência na escrita, podendo ser geradora de ideias a serem utilizadas 

posteriormente. Por sua vez, o mapeamento semântico e os organizadores gráficos 

buscam o levantamento de ideias e a organização das informações e da estrutura 

geral do texto.  

                                                 
9
 Esses aspectos são abordados por Behrens (2006) em sua proposta da Metodologia de Projetos, que 

vai ao encontro do pensamento complexo, e que será abordado e apresentado ao leitor no próximo 

capítulo. 



 
42 

Entretanto, para Grabe & Kaplan (1996: 312-320), a preparação para a 

escrita não garante uma produção eficiente, havendo também a necessidade de 

assistência e acompanhamento durante o processo. Os autores também estabelecem 

outros seis procedimentos pedagógicos a serem desenvolvidos: a estratégia da 

instrução, a correção feita por colegas, o processo da escrita, o controle da 

produção e a conscientização da língua e da estrutura do gênero.  

Por estratégia da instrução, os autores compreendem a prática escrita 

executada pelo professor em sala de aula, conjuntamente com os alunos, 

verbalizando suas estratégias de composição e planejamento. A correção feita por 

colegas baseia-se na teoria de Vygotsky (1939/1970) que salienta a importância da 

interação e da criação do diálogo sobre a escrita, embora tal prática deva ser 

anteriormente exemplificada pelo professor. Quanto ao processo da escrita, Grabe 

& Kaplan (1996) acreditam que exista pouca evidência referente à significativa 

melhora na qualidade das produções, pois esse processo é visto como algo 

mecânico e que compreende a pré-escrita, o rascunho, a revisão, a editoração e a 

publicação. O controle da produção refere-se a uma gradação que se estende da 

mais controlada a mais livre, fazendo com que o aluno ganhe fluência em relação à 

produção textual. Já a conscientização da língua e estrutura do gênero integram os 

aspectos formais da escrita com o processo, pois “a questão não é se as estruturas e 

formas da língua são úteis, mas se os alunos podem reconhecer as relações entre as 

estruturas da língua e os papéis que assumem para transmitir o significado 

apropriado” (Grabe & Kaplan, 1996: 320). 

Além dos aspectos anteriormente mencionados, Grabe & Kaplan (1996: 

320-327) ressaltam a importância do trabalho relacionado à escrita em si, ou seja, 

(1) do levantamento das ideias por meio de leituras, questionários, pesquisas, 

entrevistas, cartas, panfletos, dentre outros; (2) das atividades e habilidades que 

darão suporte ao texto; (3) do trabalho com o material que contém o conteúdo; (4) 

da confecção de resumos que auxiliem na organização e controle das informações 

para uso posterior; (5) da conscientização do uso da língua; e (6) da editoração, que 

envolve os aspectos de aparência do texto: pontuação, uso de letra maiúscula, uso 

de hífen, formatação da página, títulos e subtítulos, ortografia, escolha apropriada 

do vocabulário, estrutura gramatical da sentença e sequência coerente da 

informação (Grabe & Kaplan, 1996:326). 
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Os elementos e procedimentos pedagógicos enumerados por Grabe & 

Kaplan (1996) vão ao encontro dos pontos salientados anteriormente por Zamel 

(1987), Cox (1994), Friedlanger (1996), Krapels (1996) e Maybin (1996), 

viabilizando a implementação da prática escrita vista como processo e não apenas 

como produto final e, portanto, também ao encontro de uma visão complexa, como 

mencionado anteriormente. Todavia, outro fator de suma importância no processo 

de produção textual é a correção e avaliação dos textos produzidos que, muitas 

vezes, são vistos de forma associada; ou seja, sempre que há correção deve haver a 

atribuição de uma avaliação, embora, muitas vezes, ela se sobreponha à correção, 

sendo considerada mais importante. O objetivo passa a ser a atribuição de uma 

nota - que tende a priorizar o produto final - sem se importar com o tipo de 

correção feita. Assim, considera-se apenas uma das partes que compreendem o 

todo, desconsiderando as inter-relações que advém do processo de produção 

textual, o sujeito e sua relação com o objeto, ou seja, dissociando-se e 

desconsiderando a complexidade da escrita. 

Leki (1996:57-58) pondera que tal atitude precisa ser revista, pois as 

correções podem ter um grande efeito na escrita e na atitude do aluno em relação a 

ela (um efeito tão grande, que pode levá-lo a continuar, ou não, a escrever), 

demandam grande empenho e tempo por parte dos professores, que acreditam 

auxiliar os alunos a melhorar sua produção escrita, além de criarem respaldo para 

eventuais justificativas sobre suas formas de avaliação. 

O objetivo das correções é o aprimoramento da produção escrita dos alunos; 

mas, nem sempre, isso se faz notar, pois, muitas vezes, os alunos não sabem como 

proceder em relação às anotações feitas, uma vez que têm um repertório de 

experiências menor em relação à estrutura retórica e gramatical da língua para 

recorrer (Leki, 1996:58). Assim, ao relerem seus textos, os alunos não corrigem os 

erros de escrita automaticamente (Leki, 1996:59). Concordando com Zamel (1985), 

Leki (1996) afirma que existe pouca evidência que indique que as anotações feitas 

pelo professor contribuam para a melhoria da qualidade da escrita dos alunos, pois 

elas geralmente são prescritivas, diretivas, muito gerais, específicas, confusas, 

arbitrárias ou destacam apenas a estrutura, sendo difíceis de serem interpretadas. 

Permito-me até mesmo afirmar que são fragmentadas, isoladas, redutoras e 

compartimentadas. Além disso, sem intenção deliberada, os professores deixam 

passar erros que podem acarretar ambiguidade textual ou ignorar o conteúdo (Leki, 
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1996:59-61). Como salienta o autor, isso desmotiva os alunos em relação às 

correções, como demonstra o trecho a seguir: 

 

… students may not read the annotations (…) students read the grade and 

simply discard the paper, often in disgust at the injustice of receiving a 

low mark for an essay they had worked hard on . (…) do not understand 

the meaning of comments on their papers (…) they often have no idea 

how to respond to it. (…) unable to correct the same type of error in 

another part of the paper (Leki, 1996:62). 

 

Grabe & Kaplan (1996:377) também analisam a falta de motivação e 

interesse em relação à correção de uma produção escrita e concordam com Leki 

(1996) ao afirmar que os alunos podem se confundir com respostas não claras, 

vagas ou ambíguas, podendo se frustrar com seu processo de produção textual. Por 

outro lado, podem sentir-se motivados a explorar diversas áreas do conhecimento 

bem como sua criatividade pessoal ao se depararem com respostas construtivas e 

encorajadoras. Grabe & Kaplan (1996:378) acrescentam que muitos comentários 

sobre a escrita aparecem na forma de uma nota final impressa no papel, geralmente 

acompanhada de muita tinta vermelha, deixando os alunos confusos e os tornando 

incapazes de trabalhar construtivamente em suas habilidades de escrita. 

Como mencionado anteriormente, Grabe & Kaplan (1996:386) salientam a 

importância da correção feita por um colega ao longo do processo de escrita, pois 

ela pode promover colaboração, desenvolver uma melhor sensação de audiência, 

confiança, permitindo aos alunos considerar estratégias alternativas além de expô-

los a variados estilos de escrita. O trecho a seguir ilustra tal afirmação: 

 

 

From a practical perspective, writing process teachers and researchers 

recognize the need for audiences other than the teacher, and for 

alternative feedback on student writing. Responding to peer work will 

also involve students in each other´s writing; in that process, students can 

learn the language of, and uses for, responding to texts. From this 

experience, students would then begin to see similar problems and 

weaknesses in their own writing as well as use innovative and creative 

ideas to which they are exposed (Grabe & Kaplan, 1996: 379-380). 

 

 

A correção feita por colegas também é considerada por Guedes (2009), que 

trabalha com a prática escrita em língua portuguesa, e denomina os colegas leitores 

de leigos. O autor afirma que seleciona os melhores alunos de cada turma (sem 
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explicitar seus critérios para esse julgamento) para avaliarem as redações dos 

colegas sob o pretexto de que “um bom aluno faria esse trabalho com dez redações 

por semana melhor do que dois professores com setecentas” (p.29-30). Embora não 

concorde com a afirmação feita pelo autor de que o trabalho desenvolvido pelos 

alunos seria melhor que o do professor, pois acredito que seja a contribuição de 

mais um leitor, com um foco e ótica diferentes - mas não necessariamente, melhor 

ou pior -, é interessante refletir sobre a experiência vivida por ele, pois relata que tal 

procedimento, em sua fase inicial, motiva os alunos, como podemos notar no 

trecho a seguir:  

 

Aqueles alunos, que há muito não escreviam, trabalharam com o maior 

empenho: os redatores, para não darem aos leitores o gosto de lhes 

descobrir erros, e os leitores leigos para descobri-los. Éramos 

permanentemente solicitados a resolver desavenças, conversando com 

algum autor que se considerava mal compreendido pelo leitor ou 

ajudando leitores em dúvida. Nunca se discutiu tanto sobre conteúdo, 

estrutura e gramática nas salas de aula e nos corredores daquele colégio 

aquele ano (...) quando o procedimento já se tornara uma espera rotina, 

suas limitações – talvez limitações daqueles alunos, daquele colégio – 

começaram a aparecer (...) limitavam-se a corrigir burocraticamente os 

textos dos colegas, evitando mexer em questões que pudessem criar 

polêmica. Seus colegas, por sua vez, escreviam de qualquer jeito, sabendo 

que os leitores leigos não iam além de examinar os aspectos mais comuns 
da gramática e considerar qualquer coisa como agradável, clara e 

interessante (...) e bem organizado. Não havia mais discussões; raros leitores 

leigos procuravam aconselhar-se com os professores, ninguém mais 

reclamava (Guedes, 2009: 29-30, grifos do autor). 
 

 

Grabe & Kaplan (1996:394-396) acentuam que o professor necessita discutir 

os problemas comuns encontrados nas produções escritas ao longo do processo de 

confecção, ter conversas individuais com os alunos além das conversas gerais com 

o grupo, equilibrar comentários positivos e negativos, e fazer sugestões claras e 

pertinentes quanto à organização textual, estrutural e mecânica do texto (sejam elas 

sugestões em forma de prosa ou símbolos). Os comentários não devem dar ao 

aluno a sensação de fracasso, mas oferecer um suporte positivo, realçando o que 

está genuinamente bom, esclarecendo o significado dos pontos ambíguos que 

existem, lidando com as questões organizacionais de forma a sugerir opções ao 

invés de ditar soluções. Uma alternativa às conversas individuais, em circunstâncias 

nas quais discussões presenciais não são possíveis, é proposta por Charles (1990), 

quando a autora sugere um diálogo escrito entre professor e aluno, pois a autora 
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acredita que essa prática possibilite uma devolutiva mais direcionada às 

necessidades dos alunos, facilitando o entendimento dos problemas e intenções do 

escritor. 

Cox (1994: 176-177), por sua vez, salienta a importância da correção 

valorizar o processo e não apenas o produto. Para que isto ocorra, sugere que o 

professor monitore o desenvolvimento e variedade do trabalho escrito de seus 

alunos ao longo do curso. Essa visão é compartilhada por Ferris (1995:33) quando 

a autora afirma que a devolutiva aos textos é mais produtiva quando dada nos 

estágios intermediários do processo. Para Cox (1994), esse monitoramento inclui 

conversas sobre o quê e o porquê do trabalho que está sendo realizado, a 

autoavaliação, a troca de ideias com o professor e os colegas e a reformulação do 

texto. Embora Cox (1994) aborde a produção escrita no contexto infantil, muitos 

dos conceitos por ele levantados se aplicam a outras faixas etárias, como demonstra 

o trecho abaixo: 

 

The teacher´s response to written work should aim to foster a child´s 

confidence in the exploration of ideas and the manner of their 

presentation. Pupils benefit from the opportunity to shape and 

reformulate their thinking in a helpful, non-threatening atmosphere, 

where experiments in language are not only acceptable, but encouraged. 

The marking response can play a vital part in promoting this linguistic 

growth through establishing a dialogue, and not merely concerning itself 

with the surface features of the writing, or the routine correction of 

technical errors. „Assessment is not in question; it is when it becomes an 

automatic and unvaried process that it loses its value for both teacher and 

pupil‟. The process should encourage the pupils to play an active role in 

learning (Cox, 1994:177-178). 
 

 

Cavalcanti & Cohen (1996:155-156) alertam sobre a qualidade das conversas 

entre professor e aluno, anteriormente sugeridas por Cox (1994), pois professor e 

aluno não compartilham as mesmas informações, habilidades e valores durante a 

interação. Além disso, os autores nos lembram que uma explicação verbal do 

professor sobre seus comentários pode consistir simplesmente de uma decifração 

dos comentários previamente escritos, que pode não ser o problema do aluno. O 

aluno, muitas vezes, faz alterações de acordo com o que acredita serem os valores 

do professor, pois acredita que ele sabe mais. Assim, o aluno, mesmo quando 

entende os comentários feitos, detém um limitado repertório de estratégias de 
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revisão e sua maior preocupação continua a ser a nota que receberá (Cavalcanti & 

Cohen, 1996).  

Por sua vez, Ferris (2003) concorda com Leki (1996/1990), Cox (1994) e 

Cavalcanti & Cohen (1996), quanto à necessidade de maior atenção e estudos em 

relação à correção e afirma que independente da forma como os comentários sejam 

feitos, “parecem não contribuir os alunos satisfatoriamente para a melhora suas 

escritas” (Ferris, 2003:120). Para tentar reverter tal constatação, a autora (Ferris, 

2003) sugere que: a devolutiva é mais eficiente no estágio intermediário do 

processo; o professor deve comentar sobre o conteúdo, a estrutura retórica e a 

gramática; a devolutiva deve ser clara e concreta auxiliando o aluno na revisão; a 

correção deve considerar as variáveis individuais e contextuais; as designações 

específicas da tarefa e as expectativas gerais em relação à escrita; e o professor deve 

fazer uso da correção por colegas (embora não haja evidência do quanto os alunos 

efetivamente façam uso das revisões feitas por colegas, mesmo as considerando 

úteis), tomando o cuidado de criar um modelo de devolutiva.  

Ferris (2003) concorda com Grabe & Kaplan (1996) em relação à correção 

feita por um colega, pois permite que o aluno assuma um papel ativo em seu 

processo de aprendizagem. Para a autora (Ferris, 2003), ao interagir com um 

colega, o aluno se expõe menos (se compararmos quando interage com o professor) 

e, ao obter perguntas, reações e respostas de um leitor real, bem como retorno de 

múltiplas fontes, percebe a pertinência de se prestar atenção às necessidades de sua 

audiência, esclarecendo o que ficou, ou não, claro. Cria-se, também, a criticidade 

necessária para analisar e revisar textos, confiança ao observar as dificuldades e 

qualidades da escrita (Ferris, 2003:129-130) e maiores chances de internalização e 

efeito além daquela determinada produção escrita (Muncie, 2000:47).  

Todavia, Ferris (2003:130) também pondera que alguns cuidados devem ser 

tomados uma vez que os alunos podem não compreender os objetivos, se sentirem 

incomodados, não se interessarem por atividades solidárias desenvolvidas em grupo 

e, devido a suas limitações como escritores e aprendizes, alguns alunos podem não 

estar aptos a desenvolver tal atividade. Muncie (2000:47), por sua vez, sugere que a 

correção ao longo do processo seja realizada por colegas, cabendo ao professor uma 

devolutiva apenas na versão final. Porém, como afirmam Lundstrom & Baker 

(2009), cabe aqui ressaltar que, embora a correção por um colega pareça propiciar 
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práticas positivas em muitas aulas de escrita, seus benefícios não foram 

amplamente investigados em pesquisas sobre a escrita como segunda língua.  

Como podemos notar, muitos são os elementos que devem ser considerados 

e contemplados ao se tentar criar um ambiente virtual de aprendizagem no qual 

haja espaço para coconstrução e intercâmbio de conhecimento, interação e reflexão 

sobre o processo da escrita. O intuito é criar um ambiente a distância de 

aprendizagem para professores de língua inglesa do Ensino Médio da rede pública 

estadual, na cidade de São Paulo, desenhado a partir das necessidades manifestadas 

por professores que atuam nesse contexto e daquelas expressas nos documentos 

oficiais, que lhes permita aprender a escrever e a ensinar a escrever em língua 

inglesa como língua estrangeira, refletir sobre o processo de aprendizagem que 

engajam, tendo por base o pensamento complexo (Morin: 1990/2008, 

1999/2006a,b, 2005/2006, 2008/2010), pois como afirma Demo (2002:123), a 

escrita, como o conhecimento e a aprendizagem, é um processo não linear. 

Cabe aqui salientar que meu intuito em articular reflexão e escrita, entendida 

como processo, advém do fato de acreditar que a reflexão permitirá a formação dos 

professores bem como a negociação e autonegociação de significados no processo 

da escrita. Baseado nas teorias e leituras que fiz, em minha pesquisa de mestrado e 

em minha prática de sala de aula, acredito que a reflexão seja o que garantirá o 

desenvolvimento do processo de escrita de forma não linear e não fragmentada.  

A visão de prática escrita como processo vai ao encontro da visão não 

fragmentada, não linear e sistêmica da complexidade e dos objetivos do curso de 

prática escrita em língua inglesa a distância que proponho. Porém, como o intuito 

desta pesquisa será o de descrever e interpretar os fenômenos desenho e 

implementação de um curso complexo, a distância, de prática escrita em língua 

inglesa, para professores de Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade de 

São Paulo, desenhado a partir de suas necessidades e das expressas nos documentos 

oficiais, interpretados a partir da experiência da professora pesquisadora e designer, 

também me dedico a aspectos referentes ao desenho instrucional, os quais 

abordarei a seguir.  
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1.3 Articulando Desenho de Curso a distância com Complexidade  
 

A educação a distância é uma modalidade que requer habilidades e 

competências diversas tais como navegar em programas não lineares e a 

familiarização e a utilização de ferramentas ou interfaces que ainda não 

conhecemos bem (Driscoll, 1998: 8). Para Palloff & Pratt (1999: 5-6), que entendem 

a aprendizagem como um processo ativo com a construção de conhecimento 

ocorrendo por meio da experimentação, manipulação e ganho de habilidades, a 

educação a distância possibilita experienciar um novo ambiente - com novas 

responsabilidades, papéis, regras, normas, padrões de interação, questões éticas, 

temporais, físicas, espirituais, emocionais e psicológicas - por meio de um trabalho 

colaborativo. 

Segundo esses autores (Palloff & Pratt, 1999:4-6), nesse ambiente a natureza 

do ensino e aprendizagem muda, bem como ocorrem alterações na forma como 

todos os participantes - instrutores, professores e alunos - se comportam, havendo, 

também, uma alteração nas práticas, pois experienciamos um novo conjunto de 

aspectos educacionais, físicos, emocionais e psicológicos. Assim sendo, não basta 

meramente migrarmos o que se faz no presencial para o virtual.  

Driscoll (1998:9) afirma que o ensino a distância deve ser centrado no aluno, 

desenhado para envolvê-lo, baseado em suas experiências, a fim de atingir suas 

necessidades. Para Palloff & Pratt (1999:3-4), o objetivo é que tenhamos ambientes 

de ensino e aprendizagem que permitam a interação entre os alunos e não somente 

com os programas educacionais, como ocorre com softwares do tipo computer-

assisted education ou computer-based training.  

Complementando esses aspectos, surgem os autores que se referem ao 

desenvolvimento sistemático do conteúdo de um curso com mediação tecnológica. 

Horton (2000:14), por exemplo, vê o desenho como um processo cíclico de análise, 

desenho, construção, teste, reanálise, redesenho e reconstrução que, às vezes, 

parece uma série infinita de decisões. Todavia, para que o desenvolvimento inicie, 

necessitamos identificar as necessidades dos participantes, pois elas definirão os 

objetivos, as diferentes fases pelas quais os aprendizes deverão passar e as 

ferramentas a serem utilizadas (Berge, Collins & Dougherty, 2000; Driscoll, 1998; 

Fullmer-Umari, 2000 e Horton, 2000). Para Driscoll (1998:23), a identificação das 
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necessidades em um projeto de ensino a distância leva à escolha do tipo de 

programa mais pertinente (Driscoll, 1998:26), ou seja:  

 

 Web/computer-based training - aprendizagem individual caracterizada 

por práticas e repetições, simulações, leituras, questionamentos e 

respostas; 

 Web/electronic performance support system - solução instantânea de 

problemas (método científico, experimental ou de projetos); 

 Web/virtual asynchronous classroom - aprendizagem assíncrona que 

envolve tarefas experienciais, discussões e projetos em grupo, e  

 Web/virtual synchronous classroom – aprendizagem colaborativa em 

grupo e em tempo real que envolve discussões, soluções de problemas 

e reflexão.  

 

Ao retomar os principais aspectos mencionados pelos autores, identifico 

uma relação com a complexidade, pois o ambiente a distância possibilita: (1) 

navegação não linear, além de um processo cíclico de desenho de curso, permitindo 

que se contemple o princípio recursivo (Morin:1999/2006a,b, 2005/2006); (2) um 

processo ativo de aprendizagem no qual a construção de conhecimento se dá por 

meio da experimentação e interação com os demais participantes, o objeto e o 

mundo;  inter-relações e diálogo entre opostos que possam surgir, como, por 

exemplo, certezas e incertezas, uno e múltiplo, organização, desorganização e 

reorganizacão, indo ao encontro do princípio dialógico proposto por Morin 

(1999/2006a,b, 2005/2006), (3) o caráter das experiências e a relação entre suas 

partes e o todo e vice-versa, contemplando o princípio hologramático 

(Morin:1999/2006a,b, 2005/2006). 

 Especial atenção deve recair sobre o número de alunos, a dedicação 

necessária para participar do curso, sua duração, seus objetivos, seu 

sequenciamento, estruturação e atividades, a ambientação necessária (presencial, 

híbrida ou totalmente a distância), os equipamentos, o domínio dos recursos pelo 

professor e alunos, as teorias de aprendizagem implícitas, os métodos e os 

materiais, o conteúdo, a validação das instruções, a implementação, gerenciamento 

e acompanhamento que permeia o processo de aplicação e a avaliação das 
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diferentes fases para assegurar que os objetivos sejam alcançados e que possibilitem 

revisitação e revisão do curso (Driscoll, 1998; Palloff & Pratt, 1999; Berge, Collins 

& Dougherty, 2000; Fullmer-Umari, 2000 e Horton, 2000).  

Em relação à escrita do professor, devemos ter cuidado em relação ao 

tamanho e forma dos textos referentes às instruções e tarefas disponibilizados pois, 

como salienta Nielsen (2010), os usuários da web não costumam rolar páginas 

devido à concentração, “preferindo sites que vão direto ao ponto, possibilitando-os 

obter rapidamente as coisas”.  O mesmo se aplica às chamadas (headlines), títulos 

das páginas e linhas de conteúdo (subject lines) que o autor (Nielsen,1998) nomeia de 

micro-conteúdo, pois como disponibilizam uma quantia de informação limitada e, 

muitas vezes, fora de contexto, precisam ser autoexplicativos.  Nielsen (1997, 1998, 

2007, 2008) afirma que, ao escrevermos para o meio digital, devemos:  

 

 usar uma linguagem simples e direta;  

 não fazer uso de artigos definidos ou indefinidos; 

 iniciar os textos com palavras que carregam significado em si 

mesmas; 

 iniciar sempre com as palavras variadas; 

 escrever os números (até um bilhão) no formato de dígitos; 

 dar destaque às palavras-chave; 

 utilizar sub-títulos significativos;  

 listar itens;  

 apresentar uma ideia por parágrafo, pois os usuários não se atentarão 

às ideias adicionais se as primeiras palavras do parágrafo não lhe 

chamarem a atenção; 

 iniciar o texto pela conclusão 

 enxugar a escrita 

 

Embora Nielsen (1997, 1998, 2007, 2008, 2010) se refira a páginas 

disponíveis na web, acredito que possamos aplicar tais conceitos em relação à 

disponibilização de materiais em plataformas de ensino. 

Há também a necessidade de se estabelecer claramente as políticas, objetivos 

e procedimentos; manter os tópicos, módulos e aulas curtos; publicar e reforçar os 
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prazos; reforçar a importância da autodisciplina, participação, responsabilidade e 

do comprometimento com a aprendizagem, ritmo e devolutivas. Ênfase é dada à 

importância da clareza necessária aos materiais disponíveis - pois o instrutor não 

estará presente para esclarecer dúvidas -, e à necessidade das lições serem curtas e 

simples, pois dessa forma, os alunos despenderão mais tempo na realização das 

tarefas do que tentando entendê-las (Horton, 2000:36).   

Um aspecto relevante para Driscoll (1998), Palloff & Pratt (1999) e Horton 

(2000) é a forma como a presença e a ausência se caracterizam. Diferentemente do 

ambiente presencial, no virtual, a presença só se faz notar quando há participação 

direta em uma atividade (por exemplo, de um fórum), ou ocorre uma postagem de 

qualquer natureza. O silêncio dá aos demais participantes a sensação de ausência, 

pois na ambientação online, o que nos representa, caracteriza e dá vida, é nosso 

texto. Na realidade, os participantes “dependem um dos outros para alcançar os 

resultados de aprendizagem” (Palloff & Pratt, 1999: 29) por meio da interação. 

Porém, embora a participação marcada seja um elemento chave da educação a 

distância, a fim de assegurá-la e prevenir uma sobrecarga de informações, Palloff & 

Pratt (1999:55) julgam ser necessário um número reduzido de participantes.  

Quando os participantes compartilham uma experiência de aprendizagem 

em um ambiente assíncrono (Driscoll, 1998), o silêncio se faz notar com maior 

destaque, pois é permitido aos participantes acessarem o ambiente a qualquer 

momento, ler, processar as informações, pensar sobre o que está sendo discutido, e 

postar quando acharem mais conveniente (Palloff & Pratt, 1999: 46-48 e Horton, 

2000: 23). Cabe ao professor encorajar, monitorar o progresso, enviar mensagens 

para relembrá-los das tarefas e prazos, apontar as conquistas, parabenizar 

publicamente e criticar em particular (Horton, 2000:432-423).  

Horton (2000: 371) também reforça a ideia de que o professor deve ler muito 

mais do que escreve nesse ambiente, enviar mensagens curtas e que sejam 

absolutamente relevantes, não responder a todas as mensagens e muito menos 

imediatamente – há a necessidade de se interar sobre todas as mensagens antes de 

respondê-las uma vez que os questionamentos podem já ter sido discutidos por um 

outro participante.  

Nesse ambiente, como afirma Kenski (2001:105-106), o papel do professor 

não se extingue, mas se amplia e, na minha opinião, se intensifica, tendo por base a 

afirmação de Palloff & Pratt (1999) que apresento a seguir: 
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Many instructors and institutions mistakenly believe that this mode of 

teaching and course delivery is easy. We have found the opposite to be 

true. An instructor for an online course cannot simply post material and 

walk away for a week. If that happens, the instructor may log on to find a 

flurry of posts and questions and may have difficulty appropriately 

reentering the conversation. (…) need to check the course site at least 

once a day (…) Instructors in the online arena will find that the time 

needed to deliver this type of class is two or three times greater than to 

deliver a face-to-face class (p. 48-49). 

 

Abordando a questão do desenho de curso, Driscoll (1998:9) afirma que um 

“bom desenho” requer interatividade com o sistema, outros participantes e o 

instrutor; não linearidade; uma interface fácil de usar; lições estruturadas; uso 

efetivo de multimídia; atenção aos detalhes educacionais (objetivos claros, 

oportunidades de prática e feedback significativos) e técnicos; controle do aluno; 

criação de um ambiente no qual os participantes sejam valorizados como 

indivíduos, sintam-se à vontade para participar, encorajados a explorar, agir e 

refletir.  

Palloff & Pratt (1999: 106-107) mencionam algumas estratégias que possam 

vir a assegurar e encorajar a participação dos alunos, cujo resumo, proposto pelos 

autores, apresento a seguir: 

 
 Establish clear participation guidelines that the participant 

discuss and agree to. 

 Be clear about how participation will be evaluated and how it 

figures into the grading scheme for the class. 

 Create a clear syllabus and course structure that is easy to follow 

but allows for flexibility. 

 Be clear about how much time is involved in participation in an 

online course so there are no misunderstandings about what it 

means to work in this medium. 

 Create a course site that is welcoming, easy to navigate, and to 

which there is little difficulty posting messages. 

 Be a good role model of online participation by being visible on a 

daily basis as the course progresses. 

 Be willing to step in and set limits if participation is waning or is 

heading in the wrong direction. 

 Be willing to make phone calls to people who are not 

participating to ask why and to draw them back in. 

 Most important, strive to create community through inclusion of 

the human elements involved in the course (grifo dos autores). 

 

Todas essas estratégias propostas por Palloff & Pratt (1999: 106/107) me 

parecem pertinentes, pois necessitamos criar um vínculo e uma relação entre os 

participantes, dando-lhes a sensação de pertencerem a um grupo, estabelecer 

procedimentos e regras a serem seguidos e negociados, considerar as 
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potencialidades e limitações dos indivíduos, dar-lhes voz e possibilitar o sentido de 

autonomia e dependência. Retomando a complexidade, é essa interação do sujeito 

com o meio físico e social, na sua relação com o objeto, que permitirá a construção 

do pensamento e do conhecimento. Como afirma Moraes (2006:96), um 

conhecimento em rede, no qual os conceitos e as teorias se interconectam e se 

transformam, requerendo flexibilidade, adaptabilidade, cooperação, parceria, apoio 

e auto-organização. Com o conhecimento sendo gerado de forma autônoma 

(individual), mas realizado quando compartilhado (D‟Ambrósio, 2003:68), cabendo 

a nós tanto autonomia quanto dependência, por meio da construção, reconstrução, 

organização, reorganização, auto-organização, por meio das relações interativas e 

dialógicas entre os participantes e o meio que permitem enriquecimentos mútuos 

não lineares ou pré-determinados, já que tudo é criado aos poucos por meio da 

exploração das conexões, das interações, vivenciando o processo (Moraes, 2006: 

136-137).  

Filatro (2003: 64-65, 2008:3) entende o design instrucional como uma ação 

tanto intencional quanto sistemática de ensino, que tem o objetivo de facilitar a 

aprendizagem e que envolve planejamento, desenvolvimento e a aplicação de 

métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos em situações didáticas 

específicas. Tradicionalmente, o design instrucional – conhecido como ADDIE10 -

engloba as fases de:   

 

 análise – identificação das necessidades de implementação do curso e 

de aprendizagem, caracterização dos alunos, infraestrutura 

tecnológica e mídias disponíveis, e o estabelecimento dos objetivos;  

 design - criação da equipe, definição da grade curricular, seleção de 

estratégias pedagógicas e tecnológicas e definição do cronograma; 

 desenvolvimento - produção e adaptação de materiais impressos e 

digitais, montagem e configuração do ambiente, capacitação de 

professores e tutores, definição do suporte tecnológico e pedagógico; 

 implementação - situação didática em si com a aplicação da proposta 

de design instrucional, e 

                                                 
10

 Em inglês, a sigla corresponde a analysis, design, development, implementation e evaluation. 
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 avaliação - do curso, do sistema e análise das estruturas pedagógicas 

e tecnológicas. 

 

Todavia, esse modelo se caracteriza por uma separação entre as fases de 

concepção (análise, design e desenvolvimento, avaliação) e execução 

(implementação) que, segundo Filatro (2003: 32-67, 103-104; 2008:19), devido às 

mudanças ocorridas na educação nos últimos tempos, passou a ser entendido como 

um processo mais amplo que envolve, 

 

... além do planejar, preparar, projetar, produzir e publicar textos, 

imagens, gráficos, sons e movimentos, simulações, atividades e tarefas 

relacionados a uma área de estudo – maior personalização dos estilos e 

ritmos de aprendizagem, adaptação às características institucionais e 

regionais, atualização a partir de feedback constante, acesso a informações 

e experiências externas à organização de ensino, favorecendo a 

comunicação entre os agentes do processo (professores, alunos, equipe 

técnica e pedagógica, comunidade) e o monitoramento eletrônico da 

construção individual e coletiva de conhecimentos (Filatro, 2003:33). 

 

 

Como podemos notar no trecho acima, além de planejar, preparar, projetar, 

produzir e publicar textos e atividades há, também, questões relacionadas à 

personalização, os estilos e ritmos individuais de aprendizagem, adaptação ao 

contexto, atualizações a partir de devolutiva constante, acesso a informações e 

experiências externas, monitoramento da construção individual e coletiva de 

conhecimentos, além de favorecimento da comunicação entre os envolvidos, 

havendo a valorização do processo.  

A partir dessa constatação, Filatro (2003: 103-115), que reconhece que 

implementação e concepção não podem ser vistos separadamente, propõe o que 

denomina de design instrucional contextualizado. Segundo a autora (Filatro, 2003), 

no design instrucional contextualizado, as operações de análise, design, 

desenvolvimento e avaliação “ocorrem recursivamente ao longo de todo o 

processo, sem envolver nenhum grau absoluto de predição ou prescrição” (p. 116); 

ou seja, as partes formam uma rede de partes que se conectam uma às outras, 

assumindo assim um caráter recursivo, mutável e dinâmico que suportam os 

recursos de flexibilidade, acessibilidade e autonomia, com as etapas se sobrepondo 

umas às outras (Filatro, 2003: 118-119). O intuito é colocar em prática alguns 

princípios que levem a uma nova forma de planejar e implementar situações de 
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ensino aprendizagem, que satisfaçam as necessidades individuais dos participantes 

por meio de recursos personalizados, fugindo dos padrões lineares que dão a 

impressão de que as fases anteriormente citadas ocorrem uma após a outra.  

Segundo a autora (Filatro, 2003:153, 2008:28-32), as fases do design 

instrucional contextualizado, apresentadas em tópicos por questões didáticas, são: 

análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. Na análise, ocorre a 

identificação das necessidades de aprendizagem, a definição dos objetivos, a 

caracterização dos alunos e o levantamento de restrições, embora constituam 

apenas um foco inicial de trabalho, que deverá ser aprimorado paralelamente à 

participação dos alunos. O design caracteriza-se pelo mapeamento e 

sequenciamento dos conteúdos, a definição das estratégias e atividades de 

aprendizagem, seleção das mídias e ferramentas. Na fase de desenvolvimento há o 

planejamento da instrução e produção de materiais didáticos. A implementação 

subdivide-se nas fases de publicação e execução. A fase da publicação consiste em 

disponibilizar as unidades de aprendizagem, disponibilização de conteúdos, 

configuração de ferramentas, determinação de horários de início e término, 

definição de papéis e privilégios para os usuários. Na fase de execução os alunos 

realizam as atividades propostas, interagem com o conteúdo, ferramentas, 

educadores e demais alunos, de acordo com o desenho do curso. A avaliação 

refere-se ao acompanhamento dos alunos, revisão e manutenção do curso. 

 Como salienta Filatro (2003: 173), 

 
... o design instrucional só poderia ser contextualizado se todo o feedback 

acumulado durante sua implementação modificasse a proposta inicial. 

Assim, em seguida à troca de idéias entre docente, monitora virtual e 

alunos, os ajustes eram incorporados de imediato às aulas presenciais ou 

oficializados no guia de aulas, objetivando a reorganização de estratégias 

ou a substituição de atividades. (p.173) 

 

 

Embora alguns aspectos relacionados à complexidade sejam considerados 

por Filatro (2003, 2008) em relação ao design instrucional contextualizado tais 

como a fuga dos padrões lineares, a tentativa de incorporar o indivíduo e suas 

necessidades, a recursividade, as partes se conectando e em mudança, não podemos 

considerá-la uma proposta complexa, pois como podemos notar no trecho acima 

apresentado, o curso é totalmente desenhado a priori e todas suas atividades pré-

estabelecidas, sofrendo apenas ajustes. Concluo, então, que não haja um modelo 
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teórico para o desenho de curso complexo, o que se torna, portanto, um desafio 

para a minha pesquisa. 

 Considerando o referencial teórico que aqui apresento, muitos são os 

elementos que devem ser considerados e contemplados, as incertezas e os riscos a 

serem enfrentados no momento do desenho e implementação de um curso de 

prática escrita em língua inglesa, para professores de Ensino Médio da rede pública 

estadual, sob a perspectiva da complexidade, que atenda suas necessidades, 

possibilitando a coconstrução e o compartilhar de conhecimento, reflexão sobre o 

aprender a escrever e o aprender a ensinar a escrever, em um ambiente que não 

valorize apenas o produto final mas, especialmente, o processo da escrita em si. 

Esse é, portanto, o objetivo desta pesquisa, cuja metodologia e fases serão 

explicitados no capítulo a seguir. 

 

    



 
58 

CCaappííttuulloo  22  

 

OO  DDiiáállooggoo  CCoommpplleexxoo  ccoomm  oo  DDeesseennhhoo  ddaa  

PPeessqquuiissaa  

  

Exponho aqui o suporte metodológico que utilizei para a implementação 

da minha investigação. Em se tratando esta de uma pesquisa que investiga a 

natureza de uma experiência gerada, busquei orientação na pesquisa qualitativa. 

Contudo, necessitava de uma abordagem metodológica que me permitisse olhar 

para essa experiência de desenho e implementação de um curso complexo, 

considerando, por exemplo, sua dinamicidade, não linearidade, certezas e 

incertezas, razão e emoção, inserindo e resgatando os sujeitos envolvidos na 

investigação - com suas subjetividades, seu caráter ativo, construtivo, afetivo, 

histórico e a forma como vivenciam a experiência. Necessitava, portanto, de uma 

metodologia que possibilitasse um diálogo com a complexidade, que não tentasse 

isolar o objeto, destruindo, pois como ressaltam Moraes e Valente (2008):   

 

 ... compreender o objeto de pesquisa é compreender as relações que o 

caracterizam; perceber as interdependências, a complementaridade dos 

processos, bem como as interferências que acontecem, mas lembrando 

sempre que, por mais que tenhamos um pensamento profundo e 

abrangente, nunca conseguimos compreender o todo, pois dele somos 

também parte (p.34). 

 

 Procurei, então, respaldo na abordagem hermenêutico-fenomenológica, 

adotada a partir da perspectiva de Freire (1998, 2007, 2008a,b, 2010), baseada na 

leitura que a autora faz da proposta de van Manen (1990), com respaldo em 

Ricoeur (1986/2002), especialmente. Para melhor entendê-la, procurei conhecer 

melhor suas vertentes filosóficas: fenomenologia e hermenêutica. Visando 

interpretar um fenômeno e identificar os significados a ele atribuídos, busquei 

respaldo na fenomenologia; porém, para interpretá-lo, encontrei suporte na 

hermenêutica. Assim, fenomenologia e hermenêutica se articularam para 
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conjuntamente fornecer suporte ao estudo que realizei e as bases da abordagem 

hermenêutico-fenomenológica. 

Neste capítulo, portanto, contemplo o tipo de pesquisa realizada, a escolha 

da orientação metodológica, seu contexto, seus participantes, seu desenho e os 

instrumentos de geração de textos11, sobre os procedimentos interpretativos que 

foram utilizados no momento da apresentação, interpretação e discussão dos 

textos, além da operacionalização do processo de tematização. 

 

2.1 A escolha pela Abordagem Hermenêutico-fenomenológica 

 

Como esta pesquisa busca descrever e interpretar dois fenômenos da 

experiência humana, busquei suporte na abordagem hermenêutico-fenomenológica 

(Freire; 1998, 2007, 2008a,b, 2010), que visa à descrição e interpretação de 

fenômenos da experiência humana, a partir da perspectiva de quem os vivencia. 

Almejando uma descrição mais profunda da natureza de experiências 

quotidianas, encontro, primeiramente, subsídios na fenomenologia, pois como 

ressalta van Manen (1990:04-06), do ponto de vista dessa perspectiva metodológica, 

pesquisar é questionar como experienciamos o mundo, por meio da recordação de 

uma vivência. Para o autor (van Manen, 1990: 9-10), a fenomenologia objetiva um 

maior e melhor entendimento da natureza do significado de nossas experiências, 

possibilitando o levantamento de ideias que nos levem a um contato maior e mais 

direto com o mundo, de forma consciente, pois a fenomenologia busca a natureza 

de um fenômeno. Para van Manen (1990): 

 

Phenomenological human science is the study of lived or existential 

meanings; it attempts to describe and interpret these meanings to a 

certain degree of depth and richness. (… ) Phenomenological human 
science research is explicit in that it attempts to articulate, through the 

content and form of text, the structures of meaning embedded in lived 

experience (rather than leaving the meanings implicit as for example in 

poetry or literary texts). (…) is self-critical (…) it is intersubjective (p.11). 

 
 

 

                                                 
11

 Pesquisas em geral apresentam os termos coleta e análise de dados, mas de acordo com a visão 

metodológica que adoto neste trabalho, tais termos não são pertinentes. Por isso, opto, desde já, pela 

nomeação de geração e interpretação de textos.   
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As experiências vividas são, portanto, o princípio da pesquisa 

fenomenológica que tem por objetivo transformá-las “em expressão textual da sua 

essência” (van Manen, 1990:36). Todavia, como salienta van Manen (1990:10, 54-

62), as descrições – sejam elas orais ou escritas - das vivências, nunca são idênticas 

às experiências em si, mas retrospectivas; ou seja, são reminiscências, reflexões 

sobre e transformações das mesmas, veiculadas no formato de textos. Devido ao 

fato de a perspectiva fenomenológica não ser uma ciência empírica analítica e, 

portanto, não admitir generalizações empíricas, ela sugere questões significativas 

que podem ser melhor decifradas, criando bases de entendimento que levem a 

ações futuras mais pensadas, a partir das experiências vividas (van Manen, 1990: 

21-42).  

O intuito de uma investigação fenomenológica é a busca de maior 

significação de uma vivência, no contexto global da experiência humana e, para 

que isto ocorra, utilizamo-nos da escrita. Textualizamos a experiência verbalizada, 

pois como ressalta Ricoeur (1986/2002:171), a fala viva é fugaz, um acontecimento 

que aparece e desaparece, que não permite fixação. A textualização é, para o autor, 

a forma de se registrar a experiência vivida e, posteriormente, o ponto de partida 

para a interpretação. Para Ricoeur (1986/2002: 171), existe uma “fugacidade do 

discurso” e a escrita surge para estabelecer um resgate, uma vez que: 

 

… lo que escribimos, lo que inscribimos, es el noema del decir. Es el 

significado del acontecimiento como habla, no del acontecimiento como 

tal (Ricoeur, 1986/2002: 171). 
 

 

van Manen (1990:125) acredita que, nas ciências humanas, a escrita esteja 

intrinsicamente relacionada à atividade da pesquisa. O autor destaca sua 

importância, pois ela fixa o pensamento, requer reflexão, consciência, e permite a 

criação de espaço para externalizar o que está de alguma forma internalizado, nos 

distanciando da imediatês das coisas do nosso mundo, exercitando nosso olhar. A 

escrita nos permite externalizar o que está internalizado, dando aparência e corpo 

ao nosso pensamento, nos distanciando da experiência, possibilitando que 

descubramos sua estrutura e tenhamos um sentido mais profundo dos significados 

das experiências, já que o ato da escrita é um exercício de  autoconsciência (van 
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Manen,1990: 127-129). Além disso, viabiliza revisitar o fenômeno e, ao mesmo 

tempo, distarciarmo-nos dele, oferecendo um maior campo de visão. 

Esses aspectos mencionados por van Manen (1990) permitem um encontro 

com a complexidade e os princípios propostos por Morin (1999/2006b, 2005/2006, 

1990/2008), resgatando a objetividade e subjetividade do indivíduo, seu caráter 

ativo, provisório, construtivo, afetivo e histórico, estabelecendo uma relação 

dinâmica e não linear entre ele e seu meio (Moraes e Valente, 2008:23). 

As experiências, bem como as descrições das mesmas, possuem um caráter 

subjetivo, autocrítico e intersubjetivo universal, pois as experiências de um 

indivíduo podem ser as de um outro ou vice-versa (van Manen, 1990:57-58), não no 

sentido de generalizar, mas de entender o todo, observando a compreensão de uma 

parte.  

Essa relação “parte e todo” também é considerada por Sokolowski 

(2000:31), quando este afirma que ambos aparecem nas análises fenomenológicas, 

juntamente à “identidade numa multiplicidade” e à “presença e ausência”. 

Segundo o autor (Sokolowski, 2000: 32-35), totalidades podem ser analisadas em 

“pedaços” e “momentos”. Os pedaços referem-se às partes que podem ser 

substituídas e apresentadas separadas do todo, também denominadas como partes 

independentes, já que tais pedaços, quando separados, tornam-se todos. Os 

momentos, propostos por Solokowski (2000), por sua vez, são partes que não 

podem ser substituídas ou apresentadas separadas do todo ao qual pertencem, 

sendo também chamados de partes não independentes. Segundo o autor, esse 

contraste entre partes e todos é de grande valia na fenomenologia, pois “muitas 

questões que parecem muito complicadas tornam-se simples quando formuladas 

em termos do tipo de partes que funcionam dentro delas” (Sokolowski, 2000:35). 

Por identidade numa multiplicidade, Sokolowski (2000:37) refere-se ao fato 

de que “podemos sempre distinguir a expressão do que é expressado, do 

experienciado”, ou seja, embora possamos expressar uma experiência vivida de 

inúmeras formas, mantém-se a identidade do que expressamos. Um exemplo disso 

seria o que ocorre em uma aula, pois ela é experienciada, de modo diverso, pelo 

professor e por todos os alunos que participaram dela; de um outro modo por essas 

mesmas pessoas quando se relembram da aula; de outro modo por aqueles que 

ficaram sabendo sobre ela; pela professora ao planejar a aula e pelos alunos ao 
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anteciparem o que aconteceria na aula. Embora tenhamos essa multiplicidade de 

leituras do evento aula, sua identidade é sustentada por meio de todos os relatos.  

O terceiro aspecto nas análises fenomenológicas, mencionado por 

Sokolowski (2000) é a “presença” e “ausência” que seriam “correlatos objetivos 

para intenções cheias e vazias” (Sokolowski, 2000: 42, grifo do autor). Por intenções 

vazias, o autor entende aquelas que têm como objetivo algo que está ausente, não 

presente para quem o intenciona; ao passo que as intenções cheias têm como 

objetivo o que está presente fisicamente, diante de quem intenciona. Segundo 

Sokolowski (2000: 44-45), tanto as intenções cheias quanto as vazias dirigem-se a 

um mesmo objeto.  

Sokolowski (2000:49) acredita que tais aspectos são de suma importância, 

pois ao explorarmos um problema fenomenológico, devemos nos questionar quais 

as partes e os todos, as identidades nas multiplicidades e as ausências e presenças. 

Quando observamos algo do ponto de vista fenomenológico, “olhamos e 

descrevemos, analiticamente, todas as intencionalidades particulares e seus 

correlatos, bem como a crença no mundo, com o mundo como seu correlato” 

(Sokolowski, 2000:57). Ao tomarmos distância, refletimos, contemplamos, nos 

tornamos observadores imparciais, nos neutralizando, mesmo que isso não 

aconteça totalmente.  

Notamos aqui, um diálogo entre a complexidade e a fenomenologia quando 

van Manen (1990) e Sokolowski (2000) exploram a relação entre as partes e o todo 

do fenômeno, indo ao encontro dos princípios hologramático, recursivo e dialógico 

propostos por Morin (1999/2006b, 2005/2006, 1990/2008) e nos ajudando a 

pensar a complexidade: é buscarmos compreender o todo e suas partes - 

entendendo que não apenas a parte está no todo, como o todo também está inscrito 

nas partes, havendo o enriquecimento das partes pelo todo e vice-versa -, 

observando as interações possíveis, num movimento produtor de conhecimentos, 

permitindo um diálogo entre ordem, desordem e organização. 

Porém, a descrição de uma experiência vivida, a descrição de um fenômeno, 

pode levar a inúmeras interpretações, pois como salienta van Manen (1990:25), 

“toda descrição é, em última análise, uma interpretação”. Assim sendo, van Manen 

(1990) propõe a união de duas linhas metodológicas; a fenomenologia e a 

hermenêutica, cabendo à segunda, a interpretação por meio de textos que 

contemplem as experiências vividas que, por sua vez, permitam uma melhor 
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visualização, revisitação e aprofundamento do entendimento dos fenômenos. 

Assim, a hermenêutica possibilita a interpretação de textos que contêm as 

experiências de vida que nos remetem ao fenômeno em foco, possibilitando sua 

compreensão.  

Como afirma Hermann (2002: 22-24), cabe à hermenêutica a missão de 

interpretar, trazer o oculto, tornando explícito o implícito; “descobrir a mensagem, 

torná-la compreensível, envolvendo a linguagem nesse processo”(p.24). Não se 

busca a verdade absoluta, mas as interpretações possíveis que emergem dos textos 

escritos. Moustakas (1994: 9-10) afirma que a hermenêutica diz respeito à arte da 

leitura do texto, até que a intenção e o significado por trás das aparências sejam 

completamente entendidas e a interpretação desmascare o fenômeno.   

Podemos notar, portanto, que há um entrelaçamento entre a fenomenologia 

e a hermenêutica, com a fenomenologia interessando-se pelo que é essencialmente 

não substituível, e a hermenêutica, que é a filosofia do pessoal, individual, 

buscando o entendimento do caráter evasivo do logos do outro, do todo e do social  

(van Manen, 1990:7), o que leva vários autores (Ricoeur, 1996/2002; van Manen, 

1990 e Freire, 1998, 2007, 2008a,b, 2010) a proporem uma associação dessas 

correntes filosóficas.  

Segundo van Manen (1990: 30-31), a pesquisa hermenêutica 

fenomenológica pretende voltar-se para um fenômeno de nosso interesse, investigar 

uma experiência como a vivemos, refletir sobre os temas essenciais que 

caracterizam o fenômeno, descrevê-lo por meio da arte da escrita e reescrita, 

manter uma forte relação pedagógica com o fenômeno e equilibrar o contexto da 

pesquisa, considerando-se o todo e as partes. As experiências vividas e convertidas 

em texto escrito são tanto o ponto de partida quanto o ponto final deste tipo de 

pesquisa, pois a fenomenologia envolve descrições que, à medida que as 

associamos e lhes damos voz, vão assumindo significância hermenêutica, como o 

autor argumenta no trecho abaixo: 

 

Hermeneutic phenomenology tries to be attentive to both terms of its 
methodology: it is a descriptive (phenomenological) methodology because 

it wants to be attentive to how things appear, it wants to let things speak 
for themselves; it is an interpretative (hermeneutic) methodology because it 

claims that there are no such things as uninterpreted phenomena. The 

implied contradiction may be resolved if one acknowledges that the 

(phenomenological) “facts” of lived experience are always already 

meaningfully (hermeneutically) experienced. Moreover, even the “facts” 
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of lived experience need to be captured in language (the human science 

text) and this is inevitably an interpretive process (van Manen, 1990:180-

181, grifos do autor). 

 

A articulação entre fenomenologia e hermenêutica, contemplada por van 

Manen (1990), também está presente no trabalho de Ricoeur (1986/2002) e faz-se 

notar quando o autor afirma que: 

 

… más que una simple oposición, lo que se da entre fenomenología y 

hermenéutica es una interdependencia que es importante explicitar. Esta 

dependencia puede percibirse tanto a partir de una como de otra. Por una 

parte, la hermenéutica se construye sobre la base de la fenomenología y 

así conserva aquello de lo cual no obstante se aleja: la fenomenología 

sigue el presupuesto insuperable de la hermenéutica. Por otra parte, la 

fenomenología no puede constituirse sin un presupuesto hermenéutico 

(Ricoeur, 1986/2002:40). 

 

 

   

Ricoeur (1986/2002:187) ressalta que um texto deve ser interpretado não 

com base em frases isoladas, mas no todo, no qual as frases têm mesma 

importância e podem ser compreendidas, mesmo quando isoladas: 

 

La relación entre el todo y las partes – como en una obra de arte o en un 

animal – requiere un tipo específico de juicio, cuya teoría dio Kant en la 

tercera Crítica. En este tipo de juicio reflexivo, el todo aparece como una 

jerarquía de temas, primarios y subordinados. La reconstrucción del texto 

como un todo posee, en consecuencia, un carácter circular, pues la 

presuposición de un cierto tipo de todo está implícita en el 

reconocimiento de las partes. Y, recíprocamente, si interpretamos los 

detalles podemos interpretar el todo (Ricoeur, 1986/2002: 185). 

 

 

 Segundo Ricoeur (1986/2002:187), embora haja “um campo limitado de 

interpretações possíveis”, existem métodos para se validar as conjecturas, pois a 

pluralidade de leituras e interpretações gera procedimentos de validação que 

colocam em prova as conjecturas levantadas. Para Ricoeur (1986/2002:186), a 

conjectura e a validação estabelecem uma relação circular, com enfoques subjetivo 

e objetivo do texto, constituindo o que Heidegger (1988) denominou de círculo 

hermenêutico. Esse ir e vir contínuo aos textos que relatam as experiências vividas e 

a confrontação com as interpretações, possibilita que tenhamos uma melhor 

compreensão do fenômeno em foco.  
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van Manen (1990:27) também aborda a questão da pluralidade de 

significados e afirma que a descrição/interpretação de uma experiência é validada 

pela própria experiência que, por sua vez, valida a descrição/interpretação feita, 

estabelecendo o que denomina de ciclo de validação. Esse ciclo permite que, por meio 

de várias leituras dos textos, retomemos as experiências vividas, a fim de 

validarmos nossas percepções e nossa interpretação. Moustakas (1994: 10) ressalta 

que o processo hermenêutico envolve um círculo e é por meio dele que se atinge a 

compreensão. Nesse sentido, a investigação de cunho hermenêutico 

fenomenológico envolve descrição e textualização de experiências vividas, 

consideração de suas interpretações possíveis, correlação entre explicação-

compreensão12 das mesmas até que sua estrutura seja revelada e um entendimento 

mais profundo sobre ela, atingido.  

Ao pensarmos sobre o ciclo de validação (van Manen, 1990: 27), notamos 

sua relação com a complexidade e seus princípios (Morin, 1999/2006a, 2005/2006) 

pois: (1) o processo contínuo de ir e vir pra negociação de significados, 

ressignificações e retomada nos remete ao princípio recursivo; (2) o estabelecimento 

de relações entre aspectos que por ventura sejam complementares e antagônicos ao 

mesmo tempo relacione-se ao princípio dialógico, e (3) esta relação entre parte e 

todo ao princípio hologramático.  Sendo assim,  todos esses aspectos que se fazem 

presentes no ciclo de validação proposto por van Manen (1990), são contemplados 

nos princípios hologramático, recursivo e dialógico (Morin, 1999/2006b, 

2005/2006, 1990/2008) e nos fazem pensar a complexidade. 

Porém, como afirma Freire (2007, 2008a,b, 2010), Ricoeur (1986/2002) e 

van Manen (1990) dão ênfases diferentes à fenomenologia e à hermenêutica em 

seus trabalhos. Para Freire (2007, 2008a,b, 2010), o fenômeno que preocupa 

Ricoeur (1986/2002) é a interpretação,  dedicando-se o autor, então,  à uma 

hermenêutica (substantivo) fenomenológica (adjetivo); já van Manen (1990) propõe 

uma pesquisa hermenêutica fenomenológica, lidando com “sensibilidade 

fenomenológica e habilidade hermenêutica” (van Manen, 1990:02), mas 

priorizando a fenomenologia.  Freire (2007, 2008a,b, 2010) faz uma releitura de 

                                                 
12 Para Ricoeur (1976), a explicação seria o primeiro passo para se compreender um fenômeno e 

chegarmos à sua estrutura, a um entendimento mais profundo. Explico uma experiência vivida, ou 

seja, um fenômeno, com o intuito de compreendê-lo e posteriormente interpretá-lo. Assim, são 

etapas de um processo complexo, pois a explicação antecede a compreensão, que por sua vez 

antecede a interpretação.  
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Ricoeur (1986/2002) e van Manen (1990) e propõe o que denomina abordagem 

hermenêutico-fenomenológica; isto é, uma abordagem metodológica com foco 

igualmente hermenêutico e fenomenológico. Segundo Freire (2010:23), a 

nomeação da abordagem é “intencionalmente hifenizada, para ressaltar o caráter 

indissociável que percebo na intenção de descrever e interpretar fenômenos da 

experiência humana”. Assim, hermenêutica e fenomenologia se unem para que 

haja descrição e interpretação de fenômenos da experiência humana com o objetivo 

de se chegar aos temas que o compreendem, à sua essência. 

Segundo van Manen (1990: 87-88), temas são os elementos ou estruturas 

mais essenciais que compõem o fenômeno dando-lhe identidade, sendo fruto de 

toda a abstração decorrente do processo de interpretação e diálogo com os textos. 

Para o autor (van Manen, 1990: 87), temas são: (1) experiências de foco, de 

significado, de objetivo; (2) a melhor simplificação de uma característica do 

fenômeno; (3) não são objetos que ocorram isoladamente em determinados pontos 

ou momentos do texto, e (4) a forma de capturar o fenômeno que se tenta 

compreender.  

A abordagem hermenêutico-fenomenológica, a partir da perspectiva de 

Freire (1998, 2007, 2008a,b, 2010), baseada em sua releitura das propostas de van 

Manen (1990) e Ricoeur (1986/2002) é, portanto, a orientação metodológica que 

adotei e que deu suporte para investigar os dois fenômenos da experiência humana 

que investigo: o desenho e implementação de um curso, complexo, a distância, de 

prática escrita em língua inglesa para professores do Ensino Médio da rede pública 

estadual, na cidade de São Paulo, interpretados a partir da experiência da 

professora pesquisadora e designer do curso. 

Com o intuito de alcançar os objetivos desta pesquisa explicitados na 

introdução deste trabalho, e tendo por base a pesquisa hermenêutico-

fenomenológica como orientação metodológica, descrevo, a seguir, o contexto e o 

desenho da pesquisa, seus participantes, suas fases, os instrumentos de geração de 

textos utilizados em cada fase, e os procedimentos de interpretação dos textos 

gerados, que seguiram as rotinas de organização e interpretação, das quais fazem 

parte a textualização, a tematização e o ciclo de validação, abordados mais adiante. 
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2.2 O Desenho da Pesquisa 

 

Tendo por base a abordagem hermenêutico-fenomenológica e os elementos 

que envolvem essa orientação metodológica, minha pesquisa - que se constitui de 

diferentes fases, que não são isoladas, mas interligadas, tendo em vista que cada 

uma decorre e depende das anteriores - contou com o envolvimento de professores 

e com a minha participação, pois desempenhei o papel de pesquisadora, professora 

e designer, sendo responsável pelo desenho, implementação e avaliação do curso a 

distância de prática escrita em língua inglesa para professores do Ensino Médio da 

rede pública estadual, na cidade de São Paulo, sob a perspectiva da complexidade.  

Como o foco do curso a distância é a produção escrita, em língua inglesa, 

que atenda as necessidades e expectativas dos docentes, em uma primeira fase, 

contei com a participação, como respondentes de um questionário, de professores 

de língua inglesa do Ensino Médio da rede pública estadual de São Paulo, para a 

identificação de suas necessidades referentes à prática escrita, em inglês, e de suas 

necessidades e expectativas em relação a um curso de prática escrita em língua 

inglesa a distância. Para complementar tais informações, também estudei a 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo para a disciplina de Língua 

Estrangeira Moderna (São Paulo, 2008, doravante Proposta Curricular) e dos 

Cadernos redigidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (São 

Paulo, 2008a-g, doravante Cadernos). Ao final dessa primeira fase, também 

contatei professores do Ensino Médio de língua inglesa da rede pública estadual de 

ensino, informando-os sobre a existência desta pesquisa e do curso, convidando-os 

a participar do mesmo.   

Em uma segunda fase, tendo em mãos as informações fornecidas pelos 

professores acima citados e as obtidas na Proposta Curricular (São Paulo, 2008) e 

nos Cadernos (São Paulo, 2008 a-g), coube a mim, o início do desenho do curso a 

distância de prática escrita em língua inglesa, utilizando a plataforma Moodle13. 

Nessa fase, continuei minha busca por participantes, iniciada na fase anterior.  

Na terceira fase, contei com a participação de professores de língua inglesa 

do Ensino Médio da rede pública estadual de São Paulo que foram convidados a 

participar do curso a distância. Nessa fase, ocorreu a implementação do curso a 

                                                 
13 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um ambiente virtual de 

aprendizagem gratuito (http://moodle.org). 
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distância de prática escrita em língua inglesa na plataforma Moodle, que foi 

utilizada como lócus para a geração de textos que seriam posteriormente 

interpretados. No ambiente do curso, portanto, houve o registro das interações, 

contribuições, produções e avaliações/autoavaliações. 

Essas três fases foram seguidas por uma quarta, a da interpretação dos 

textos e dos fenômenos que, tendo em vista os pressupostos da abordagem 

hermenêutico-fenomenológica, seguiram as rotinas de organização e interpretação, 

das quais fazem parte a textualização e tematização propostos por van Manen 

(1990) e a operacionalização - processo de refinamento e ressignificação - proposto 

por Freire (2007, 2008a,b, 2010), que serão retomados adiante, neste capítulo. 

Apresento, a seguir, as diferentes fases da pesquisa, os instrumentos que as 

compuseram, seus participantes e as informações geradas e consideradas para a 

investigação dos fenômenos da experiência humana que são o foco desta pesquisa. 

É importante ressaltar que, embora as fases da pesquisa sejam aqui apresentadas 

separadamente, elas não são fragmentadas, mas, sim, interligadas e 

complementares, tendo em vista que cada uma decorre e depende das anteriores, 

indo, assim, ao encontro da complexidade e seus princípios (Morin, 1999/2006b, 

2005/2006, 1990/2008). Essa foi, portanto, uma pesquisa complexa que investiga 

os fenômenos do desenho e da implementação de curso, vistos sob uma perspectiva, 

também, deliberadamente complexa, como destacarei a seguir. 

 

2.2.1 Primeira Fase: a identificação de necessidades 

 

Como o foco do curso a distância pretendido foi a produção escrita em 

língua inglesa, sob a perspectiva da complexidade, que atendesse as necessidades e 

expectativas do professor da rede pública estadual, em uma primeira fase (que 

ocorreu no primeiro semestre de 2009), contei com a participação de professores de 

língua inglesa do Ensino Médio, para a identificação das necessidades referentes à 

prática escrita, em inglês, na escola estadual e suas expectativas em relação a um 

curso de produção textual, em língua inglesa, a distância. Nesta fase inicial da 

pesquisa, também foi feita a identificação de necessidades sugeridas a partir da 

Proposta Curricular (São Paulo, 2008) e dos Cadernos (São Paulo, 2008 a-g), com o 
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intuito de ter um panorama mais abrangente e respaldar as informações fornecidas 

pelos professores. 

Considerando que a utilização de questionários seja uma das formas de se 

fazer tal identificação, elaborei e apliquei o Questionário dos Professores 

Respondentes (apêndice 1), buscando identificar a necessidade de escrita pessoal e 

profissional em língua portuguesa14 e inglesa dos professores; sua relação com a 

escrita; a prática escrita escolar, em língua inglesa, de seus alunos; sua 

familiaridade com o uso do computador; experiência prévia de vivência de cursos a 

distância e a repercussão que tenha promovido; visão que têm sobre eles; o que 

acreditam um curso a distância de prática escrita em língua inglesa deva abordar, 

bem como suas expectativas.  

A ideia inicial era contatar professores de língua inglesa da rede estadual de 

ensino de São Paulo, que estivessem efetivamente lecionando no Ensino Médio, 

para convidá-los a participar do curso a distância de prática escrita em língua 

inglesa sob a perspectiva da complexidade, solicitando que respondessem ao 

questionário acima descrito, com o intuito de desenhar um curso que atendesse às 

suas reais necessidades, interesses e expectativas. Assim sendo, a informação 

fornecida seria uma espécie de pré-requisito para participação no curso. Minha 

previsão inicial era contar com vinte questionários, e, consequentemente, vinte 

respondentes; porém, não foi fácil encontrar esse número de participantes. O que, a 

princípio, parecia uma tarefa simples revelou-se um grande desafio. 

A primeira tentativa ocorreu quando visitei duas turmas de um curso de 

especialização oferecido a professores de língua inglesa da rede estadual, 

contatando, em dois dias distintos, um total de trinta professores. Nas duas 

ocasiões, várias foram as indagações a respeito da organização do curso: seu custo, 

quem iria ministrá-lo, tempo de duração, pré-requisitos, formato (presencial, 

híbrido ou totalmente a distância) e tipo de certificação ao término do curso. As 

perguntas elencadas em relação a esse último aspecto versavam sobre que 

instituição iria expedi-la, quando seria gerada, o que seria requisito para ter direito 

ao certificado e se ela contaria pontos para a carreira. Embora alguns 

demonstrassem desconfiança, outros demonstraram interesse, perguntando também 

                                                 
14

 Embora o foco da pesquisa fosse um curso de prática escrita em língua inglesa, minha orientadora 

e eu optamos por investigar sobre a escrita em língua materna com o intuito de conhecermos a 

relação desses professores com a prática escrita de forma geral e suas experiências prévias com a 

produção textual. 
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se haveria a possibilidade de convidar amigos e colegas de trabalho para participar 

do curso e responder ao questionário. Ao final das duas visitas, um total de dezoito 

endereços eletrônicos foram fornecidos e oito desses professores retornaram meu 

contato, respondendo o questionário.  

Como objetivava ter vinte respondentes, passei, então, a procurar alunos 

que estivessem em seu último ano de graduação em Língua Inglesa e, portanto, 

professores, cursando Prática de Ensino e Estágio Supervisionado. Para tal, contatei um 

antigo professor que me convidou a participar de dois de seus encontros, um em 

seu grupo matutino e outro em seu grupo noturno. Estabeleci, dessa forma, contato 

com trinta e dois professores, que já atuavam com professores de língua inglesa em 

instituições de ensino livre de idiomas, e um deles na rede regular de ensino. 

Embora atuassem em um contexto diverso do meu contexto focal, alguns deles 

conheciam pessoas que atuavam na rede estadual de ensino e se voluntariaram a 

enviar o questionário a essas pessoas. Mesmo havendo insistência por parte do 

professor do curso, nenhum dos trinta e dois professores forneceu seu endereço 

eletrônico, anotando apenas o meu contato. Não obtive retorno algum. 

Depois dessas tentativas, visitei um grupo de professores em serviço que se 

reunia em uma universidade privada da cidade de São Paulo para estudo e 

preparação de materiais didáticos. Dos dez professores com quem tive contato, 

nem todos lecionavam, naquele momento, no Ensino Médio da rede estadual de 

ensino. Oito deles, muito solícitos, me forneceram seus endereços eletrônicos para 

que pudesse enviar-lhes o questionário a fim de respondê-lo ou repassá-lo a colegas 

ou amigos. Enviei uma mensagem contendo o questionário e obtive cinco retornos: 

três integrantes desse grupo o responderam e uma delas o repassou a duas amigas. 

Não posso assegurar o número de professores que tenham recebido o questionário. 

Contei, até aqui, com um total de treze questionários respondidos. 

Procurei, então, ajuda de meus colegas de pós-graduação, contatando 

colegas que atuam na rede estadual e enviando o questionário a quatro deles. 

Obtive mais dois questionários. Uma colega de turma repassou o questionário a 

duas amigas, das quais obtive um retorno. Computei, assim, ao final, um total de 

dezesseis questionários e respondentes.  

Durante todo o processo de busca por respondentes, que durou quatro 

meses, acompanhei de perto os professores que eventualmente pudessem fornecer 

as informações de que necessitava e também participar da pesquisa. Essa 
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experiência de procura por respondentes, a dificuldade em obtê-los e o pouco 

retorno dos professores contatados, me parecem informações muito relevantes para 

serem compartilhadas aqui, pois revelam o grau de interesse dos professores em 

relação à sua formação. Mais especificamente, em relação à prática escrita em 

língua inglesa, à oportunidade de fazer um curso gratuito, bem como de participar 

e/ou demonstrar interesse em relação a pesquisas em sua área de atuação. 

Nesse período tive meu primeiro contato e iniciei a leitura da Proposta 

Curricular (São Paulo, 2008) e dos Cadernos (São Paulo, 2008 a-g) para a 

identificação de necessidades neles sugeridas, com o intuito de ter uma visão mais 

ampla do âmbito do trabalho e das necessidades dos professores do Ensino Médio 

da rede estadual de São Paulo, já que esse não era o meu contexto de atuação como 

docente. 

Houve, também, o registro textual da experiência sendo vivida por mim, 

professora pesquisadora, por meio de notas reflexivas que, segundo van Manen 

(1990:126), podem se compreendidas como um instrumento metodológico.  Não 

havia, de minha parte, periodicidade, rotina ou obrigatoriedade em relação a esses 

registros. Tais anotações e reflexões eram feitas para documentar o andamento e 

direcionamento da pesquisa, a cronologia dos eventos, as incertezas, angústias, 

medos, conquistas e descobertas.  

Apresento, a seguir, os instrumentos de referência e de geração de textos 

que permearam essa primeira fase da pesquisa: 

 

Instrumentos de referência – Fase 1 

 

 Proposta Curricular (São Paulo, 2008) 

 Cadernos redigidos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (São 

Paulo, 2008 a-g) 

 

Instrumentos de geração de textos – Fase 1 

 

 Questionário dos Professores Respondentes (apêndice 1) 

 Notas reflexivas da professora pesquisadora 

 

                    Quadro 2.1 – Instrumentos de referência e geração de textos da fase 1 

 

A dificuldade em encontrar respondentes e possíveis participantes fez com 

que o curso a distância de prática escrita em língua inglesa, sob a perspectiva da 

complexidade, com início previsto para o segundo semestre de 2009, fosse 
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postergado. Assim, no final do segundo semestre, via mensagem eletrônica, 

contatei individualmente os professores respondentes, que eram meus potenciais 

participantes, agradecendo pela participação e comunicando sobre tal fato.  

Minha interpretação das informações e texto gerados pelos dezesseis 

professores respondentes por meio da aplicação do questionário, ou seja, das 

necessidades e expectativas por eles reveladas, bem como daquelas sugeridas na 

Proposta Curricular (São Paulo, 2008) e nos Cadernos (São Paulo, 2008 a-g), e que 

me auxiliaram a esboçar e entender quem são esses professores que atuam no 

Ensino Médio da rede estadual de São Paulo e os tipos de textos que terão contato 

e que deverão trabalhar em sua prática docente serão apresentados no capítulo 3.  

Iniciei, então, a segunda fase da pesquisa que apresento a seguir. 

  

2.2.2 Segunda Fase: a preparação 

 

Na segunda fase, que teve início no primeiro semestre de 2010, retomei a 

busca por participantes. Contatei os quatorze professores de língua inglesa do 

Ensino Médio da rede estadual de São Paulo que, como respondentes, participaram 

da primeira fase desta pesquisa, ou seja, da fase de identificação de necessidades. 

Novamente, forneci informações sobre a existência desta pesquisa e do curso a 

distância de prática escrita em língua inglesa, a ser desenhado a partir de suas 

necessidades, convidando-os a participar, por meio de uma mensagem eletrônica.  

Obtive retorno de sete professores, embora, um deles não lecionasse no 

momento no Ensino Médio. Contava, assim, com seis participantes e, por isso, 

continuei minha busca por participantes. Por intermédio e indicação de minha 

orientadora, entrei em contato com quatro professores da rede estadual de ensino 

que faziam um curso de Especialização e poderiam se interessar pelo curso. Dois 

professores retornaram meu contato, afirmando que gostariam de participar.  

Embora o Questionário dos Professores Respondentes tivesse me ajudado a 

delinear o perfil dos professores que atuam no Ensino Médio da rede estadual de 

ensino de São Paulo, necessitava conhecer as necessidades e expectativas desses 

professores em particular. Para tal, revisitei o questionário, utilizado na primeira 

fase da pesquisa e, juntamente à mensagem solicitando os dados dos professores 

participantes, enviei anexo um novo instrumento de geração de textos, nomeado de 
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Questionário dos Professores Participantes (apêndice 2), solicitando que o 

respondessem. Portanto, o questionário para identificação de necessidades dos 

professores participantes foi um dos instrumentos do qual me utilizei nesta segunda 

fase da pesquisa.  

Após dois meses de busca, contava com um total de oito participantes, que 

ao longo do processo foram informados de todas as etapas e procedimentos. 

Embora todos soubessem que o curso fazia parte de uma pesquisa, ao entrar em 

contato com os professores solicitando seus dados pessoais para inscrevê-los na 

plataforma Moodle e reforçando a necessidade de autorização para a pesquisa, 

passei a não receber mais mensagens de um dos professores. Dei por encerrada, 

assim, minha busca por participantes, tendo, ao início do curso, um total de sete 

participantes15.  

Nessa fase, contando com as informações fornecidas pelos dezesseis 

respondentes e pelos sete professores participantes, bem como pelas necessidades e 

expectativas identificadas a partir da Proposta Curricular (São Paulo, 2008) e dos 

Cadernos (São Paulo, 2008 a-g), teve início o desenho do curso a distância de 

prática escrita em língua inglesa, sob a perspectiva da complexidade, para 

professores de Ensino Médio da rede estadual de ensino.  A seguir apresento os 

professores participantes e o início do desenho do curso. 

  

2.2.2.1 Os Professores Participantes do Curso 

  

Os dados pessoais dos sete professores participantes foram enviados ao 

suporte da plataforma Moodle para que o registro dos mesmos fosse feito no curso. 

Após a notificação do registro e da liberação de logins e senhas, acessei a página no 

ambiente de educação a distância da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(http://moodle.pucsp.br) e inclui os professores participantes no curso Prática escrita 

em inglês para professores do Ensino Médio. Em agosto de 2010, notifiquei, então, os 

professores participantes sobre o início do curso, fornecendo-lhes informações sobre 

como acessá-lo.  

                                                 
15

 A pesquisa foi submetida a todos os procedimentos definidos pelo Comitê de Ética da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, recebendo o número de Protocolo 220/2010 e sendo aprovado, 

como atesta o documento emitido (anexo 1). 

http://moodle.pucsp.br/
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De início, todos os sete professores acessaram a plataforma, embora apenas 

quatro deles, de fato, o fizessem regularmente, explorando o ambiente e 

desenvolvendo as atividades propostas. Após um mês do início do curso recebi uma 

mensagem de uma das professoras comunicando que não seria mais possível 

participar. Passei a contar, então, com seis professores. Decorridos quarenta dias, e 

não contando com a colaboração de outros dois professores participantes, os 

desvinculei do curso e os comuniquei sobre o desligamento via mensagem 

eletrônica. Portanto, quatro foram os professores efetivamente participantes dessa 

pesquisa, que apresento a seguir: 

 

 Experiência Profissional 

Professor 

participante16 

Formação Escola  

Regular 

Escola de 

idiomas 

Teresa17 

(45 anos) 

Licenciatura em Letras – 

Tradução e Interpretação 

20 anos ___ 

Manuela 

(45 anos) 

Graduação em Letras – 

Inglês/Português 

Especialização em Práticas 

Reflexivas e Ensino-

Aprendizagem de Inglês na 

Escola Pública 

17 anos 14 anos 

Natália 

(46 anos) 

Licenciatura Plena em Letras 10 anos 6 meses 

Ricardo  

(31anos) 

Mestrado em Linguistica 

Aplicada e Estudos da 

Linguagem 

9 anos 3 anos 

           Quadro 2.2 – Participantes, sua formação e experiência profissional 

 

Notamos, pelas informações contidas no quadro, que todos os professores 

participantes tinham formação na área de Letras e experiência no ensino da língua 

inglesa como língua estrangeira na rede estadual. No momento do curso, 

lecionavam no Ensino Médio, foco do curso a distância de prática escrita sob a 

perspectiva da complexidade.  

No capítulo 3, apresento detalhadamente o perfil dos professores 

participantes, suas necessidades de escrita em língua portuguesa e inglesa, sua 

relação com a prática escrita de modo geral, a prática escrita de seus alunos em 

língua inglesa, sua familiaridade com o computador, experiência prévia de vivência 

de cursos a distância, sua visão, interesse e expectativas em relação a um curso a 

                                                 
16 Os nomes dos professores respondentes foram por mim alterados para assegurar-lhes o anonimato. 
17 A participante afirma ensinar a língua inglesa em uma creche, também, mas não menciona há 

quanto tempo. 
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distância de prática escrita de língua inglesa, desenhado para atender às suas 

necessidades. 

  

2.2.2.2 O Desenho do Curso 

 

Com as informações do questionário, da Proposta Curricular (São Paulo, 

2008) e dos Cadernos (São Paulo, 2008 a-g), no primeiro semestre de 2010 

(concomitante à busca por participantes), coube a mim o início do desenho do 

curso a distância de prática escrita em língua inglesa para professores do Ensino 

Médio da rede publica estadual, na cidade de São Paulo, sob a perspectiva da 

complexidade.    

Retomando o pensamento complexo e seus princípios (Morin, 

2005/2006:74-77; 1999/2006a:95-96), o objetivo era desenhar um curso para que 

pudesse oportunizar aos professores-participantes construção de conhecimento, 

entendida como sistêmica e complexa, estabelecendo uma relação hologramática e 

de recursividade entre o conteúdo do curso, a prática docente dos participantes, a 

sociedade e a escola, gerando possibilidades de distinguir, globalizar, individualizar 

e contextualizar. Um curso em que eles e eu, a professora pesquisadora e designer, 

reservadas as proporções típicas dos papéis desempenhados, conseguíssemos 

enfrentar e trabalhar com os desafios, incertezas e o risco de erros, lidar com o 

lógico e o contraditório, o imprevisível, o indeterminável, conviver com a 

incapacidade de evitar contradições e a relação entre 

ordem/desordem/organização; incluindo o observador na observação; 

considerando nosso contexto e imprinting cultural; não buscando conceber ordem 

absoluta nem um saber total; buscando um conhecimento pertinente por meio de 

um trabalho de caráter colaborativo (Morin, 1999/2006b; 2005/2006: 63-

70;1990/2008: 196-273).  

É importante ressaltar que numa proposta em que o desenho do curso se 

baseia nas necessidades e expectativas de professores do Ensino Médio, na 

perspectiva da complexidade, o curso não pode ser fechado em si mesmo e 

totalmente planejado previamente (uma vez que isso se contrapõe à ideia da 

complexidade). Indo ao encontro da origem da palavra complexus (Morin, 

1999/2006a:89, 1990/2008:190), ou seja, do que é tecido junto, o intuito é 
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desenvolver um curso no qual a organização do conhecimento permita a religação 

dos saberes de maneira pertinente; do objeto ao contexto, processo ou organização 

em que se inscrevem; das partes ao todo e o todo às partes; bem como a 

reintrodução do sujeito, sem que haja fragmentação ou isolamento, de forma não 

engessada ou pré-concebida. Um curso que considere o outro, que permita diálogo 

entre os opostos, que compreenda a não linearidade da construção de 

conhecimento ultrapassando a linearidade causal, pois a construção de 

conhecimento ocorre de forma circular e multirreferencial. Enfim, um curso que 

buscasse contemplar os princípios hologramático, dialógico e recursivo propostos 

por Morin (1999/2006a, 2005/2006). 

Optamos, minha orientadora e eu, por trabalhar com uma plataforma e 

não com ferramentas isoladas disponíveis na Internet para que pudéssemos contar 

com um ambiente de aprendizagem centralizado que facilitasse o acesso de todos, 

no qual as informações necessárias pudessem ser disponibilizadas, as atividades 

desenvolvidas, as reflexões e registros disponibilizados, a comunicação 

estabelecida, além de prover aos professores participantes este tipo de exploração e 

vivência. Acredito, também, que o uso de uma plataforma viesse a propiciar maior 

possibilidade de interação e reflexão, além de prover um espaço mais adequado 

para o processo de produção escrita, de negociação e autonegociação de 

significados. Essa escolha também repercutiu no desenho do curso, permitindo 

articular melhor o conteúdo e as ações, explorando a localização espacial e, em 

decorrência, a acessibilidade e navegabilidade. 

No primeiro semestre de 2010, foi solicitada, pela Profa. Dra. Maximina 

Maria Freire, a abertura do curso intitulado Prática escrita em inglês para professores do 

Ensino Médio no ambiente de ensino a distância da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (http://moodle.pucsp.br). A opção pela plataforma se deu pelo fato 

do suporte institucional com que contávamos, pois esse é o ambiente atualmente 

utilizada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para os cursos ou 

atividades a distância. Outro fator considerado no momento dessa escolha foi a 

familiaridade, mesmo que pontual, que eu, professora pesquisadora, tinha com a 

mesma, pois vivenciei seu uso, nos papéis de formadora e aluna, durante duas 

disciplinas que cursei durante o doutorado. Além disso, as ferramentas que ela 

dispõe vão ao encontro dos elementos que permeiam a fundamentação teórica 

deste trabalho, percebidos à luz da complexidade. 

http://moodle.pucsp.br/
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Conjuntamente à escolha da plataforma, comecei também a delinear o 

trabalho a ser desenvolvido e os tipos de textos a serem trabalhados, tendo por base 

as necessidades dos professores da rede estadual de ensino, os professores 

participantes, a Proposta Curricular (São Paulo, 2008) e os tipos de textos 

trabalhados nos Cadernos (São Paulo, 2008 a-g). Optei, juntamente à minha 

orientadora, por trabalhar com e-mail, carta formal, currículo, relato de experiências 

e planos futuros profissionais, além de uma estrutura que contemplasse 

planejamento dos textos, elaboração de rascunhos, revisão, editoração, aspectos 

estruturais, gramaticais e estilísticos. Senti, então, a necessidade de respaldo teórico 

e iniciei uma busca por propostas, estudos e relatos de experiências de cursos 

concebidos e desenhados à luz da complexidade que me auxiliassem na descoberta 

de um possível caminho a seguir para o desenho e a implementação do curso a 

distância de prática escrita. 

Nesta busca, deparei-me com Behrens (2006:35-54) que acredita que a 

Metodologia de Projetos possa concretizar os pressupostos do pensamento 

complexo em uma proposta escolar, pois visa à promoção e o desenvolvimento de 

uma atividade educativa, à investigação de possíveis respostas para um 

determinado problema que culmine na produção de conhecimento com autonomia 

e espírito crítico. A aprendizagem se dá a partir de problematizações que permitem: 

a busca de caminhos e respostas (o que requer discernimento para se optar e 

escolher possíveis soluções); o comprometimento de todas as partes envolvidas; 

visão crítica e ética; a aproximação do aluno a situações que possa vir a enfrentar; 

investigações individuais ou coletivas e que permitam aos alunos acessar diversas 

maneiras de aprender, e, especialmente, de aprender a aprender, sem que ocorra a 

memorização de informações.  

Como possibilidades para desencadear a Metodologia de Projetos, Behrens 

(2006:60-72) propõe fases que, como bem salienta a autora, não são um receituário, 

regras ou regulamentos que necessitam ser rigorosamente seguidos, nem fases 

estanques ou isoladas, pois há sempre um diálogo entre elas. As possibilidades 

apresentadas pela autora são:  

 

1. apresentação e discussão do projeto - para apreciação e para abrir 

espaço para sugestões e reconstrução;  
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2. problematização – desencadeia a discussão e envolve os alunos no 

tema do projeto. Os problemas devem ser retirados da realidade e 

levar em conta as vivências, interesses e possibilidades de realização 

de experiências significativas;  

3. contextualização – o professor deve ajudar os alunos a delimitar o 

objetivo da investigação, contribuir com subitens que estejam 

envolvidos, apresentando possíveis conexões dos conteúdos. Trata-se 

de alertar os alunos sobre como buscar informações que poderão 

levar a contribuições e responder às indagações do problema;  

4. aulas dialogadas/teóricas exploratórias – ajudam os alunos a 

delimitar o tema e esclarecer caminhos que possam auxiliar na 

aprendizagem significativa;  

5. pesquisa individual – procura de informações em diversas fontes de 

conhecimento;  

6.  produção individual – alunos manifestam suas opiniões e 

apresentam suas produções a partir da pesquisa realizada 

individualmente e compartilhada com os colegas;  

7. discussão coletiva, crítica e reflexiva;  

8. produção coletiva – possibilita acoplar e interconectar as produções 

individuais;  

9. produção final – permite a intervenção na realidade, com professor e 

alunos discutindo a possibilidade de aplicação das produções 

individuais e coletivas;  

10. avaliação formadora da aprendizagem – permeia todos os momentos 

do projeto, contando com a participação dos alunos que se 

manifestam e discutem sobre a avaliação, buscando consenso a 

respeito dos critérios, e  

11. avaliação do projeto – permite que os alunos se manifestem a respeito 

de suas vivências e experiências ao longo do processo.  

 

Cabe aqui salientar que, embora a Metodologia de Projetos suponha uma 

proposição de etapas ou fases, não significa que esteja fechada e não aceite 

modificações ou alterações de sequência. O projeto é entendido como um sistema 

aberto, flexível, que integrará sugestões dos participantes, exigindo, portanto, por 
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parte do docente o enfrentamento de desafios, mudanças, diversificação e 

reestruturação de sua prática docente. 

Outra possibilidade é proposta por Freire (2009b) que sugere oferecermos ao 

professor (quando aluno em um curso) uma situação real, não necessariamente 

vivida, mas que esteja próxima à sua realidade, para que possa apresentar 

possibilidades e/ou propostas a partir das quais ele guiará a discussão resgatando a 

teoria, seu conhecimento prático e/ou tácito, permitindo, assim, que haja uma 

articulação entre a teoria e a prática que permita o compartilhamento de 

experiências e permita a esse professor repensar sua prática docente.    

Por sua vez, Moraes (2008:159-160) ressalta a necessidade de criarmos 

contextos mais dinâmicos e flexíveis, ambientes de aprendizagem mais 

cooperativos, solidários e abertos, nos quais ocorra busca por soluções para os 

conflitos por meio do diálogo, contando sempre com a ética e o respeito às 

diferenças. Para a autora, o importante é promover práticas contextualizadas, 

reflexões individuais e coletivas, colaboração, solidariedade, circunstâncias de 

aprendizagem que sejam adequadas e favoreçam o desenvolvimento de estratégias 

significativas que atraiam a atenção e motivem os alunos. Para que isso seja 

possível, Moraes (2008:161-162), baseada em Bonill e Calaffel (2007), propõe o que 

denomina perguntas mediadoras. A autora acredita que uma pergunta bem elaborada 

possibilite: 

 

... dinamicidade, dialogia, contextualização, recursividade, processos de 

auto-organização, emergência e autonomia por parte do aprendiz que, 

pouco a pouco, vai refletindo e regulando o seu próprio processo de 

desenvolvimento e de aprendizagem (Moraes, 2008:162).  

 

Assim sendo, meu intuito foi oferecer uma situação real de aprendizagem que 

fizesse parte da vida desses professores (a qual será apresentada adiante, na terceira 

fase). O objetivo de apresentar-lhes uma situação que fez, faz ou pudesse fazer parte 

da experiência profissional ou pessoal dos professores participantes, foi o de expô-

los a algo real que os levasse a uma discussão, encorajasse à busca de novas 

informações e conhecimento sobre o aspecto em foco, à pesquisa e à produção 

textual individual e coletiva, lançando mão de sua bagagem teórico-metodológico-

experiencial. Acreditava que, dessa forma, os professores participantes pudessem 

refletir, com respaldo teórico, sobre o mundo no qual estão inseridos, sobre seu 
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contexto, sua realidade e suas experiências, e que pudessem também retomar sua 

atuação profissional.  

Quando o curso teve início no segundo semestre de 2010, algumas decisões 

haviam sido tomadas em relação à plataforma, sua estrutura e objetivos. Um 

esboço geral do curso havia sido criado, materiais haviam sido pesquisados e 

desenhados, mas nem o curso nem os materiais estavam finalizados.  

O material de suporte já havia sido parcialmente elaborado abordava os 

seguintes aspectos: planning, drafting, revising and editing; writing; diction, tone and style; 

paragraphs and sentences; peer evaluation; formal and informal letters e e-mail. Também 

havia sido feito um levantamento de sites que pudessem auxiliar os alunos em 

relação a aspectos gramaticais e dicionários online que pudessem ser 

disponibilizados aos professores participantes, caso fosse necessário. A plataforma 

havia sido explorada para que se chegasse a uma definição de sua aparência, 

disposição de elementos e forma de trabalho. Havia decidido, por exemplo, não 

dividir o trabalho em semanas, mas, sim, em momentos18, sem que houvesse uma 

relação entre eles e a divisão cronológica das semanas. Cada momento correspondia 

a uma fase do processo, que, por sua vez, estaria inter-relacionado/conectado aos 

demais, mas um deles poderia durar alguns dias enquanto outro algumas semanas. 

Havia feito também um estudo das ferramentas disponíveis na plataforma, seu 

possível potencial de utilização e a definição por um fórum permanente de dúvidas 

sobre a plataforma, um segundo de dúvidas estruturais e gramaticais e um terceiro 

de notícias.  

A figura 2.1, a seguir, ilustra a estrutura do desenho, na qual podemos notar 

os momentos que comporiam o curso (numerados). Os objetivos do curso eram: (1) 

aprender a escrever em língua inglesa, escrevendo e refletindo sobre o processo de 

elaboração de textos, e (2) refletir sobre a experiência sendo vivida, ou seja, sobre o 

aprender a escrever em língua estrangeira e como isso repercute na forma de se 

ensinar a escrever em língua inglesa, na sua prática docente. Os momentos 1 e 2, 

encontram-se em destaque (cor mais escura) porque, nesta fase, estavam já bem 

delineados, necessitando apenas serem transportados e disponibilizados na 

plataforma. Os demais momentos (representados por reticências) correspondem a 

                                                 
18

 Os momentos que proponho referem-se às diferentes etapas do curso.  Não há relação e diferem dos 

momentos propostos por Sokolowski (2000) apresentados anteriormente neste capítulo. 
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uma estimativa inicial, ou seja, indicam momentos possíveis, a serem delineados ao 

longo da interação, pois eles decorreriam do desenvolvimento do próprio curso. 

 

  

 

           

 

 

 

 

Como evidenciado na figura, e como mencionado anteriormente, o 

número de momentos não foi pré-estabelecido, nem mesmo a duração de cada um 

deles, pois dependiam do desenvolvimento do próprio curso, das interações, das 

necessidades, da dialogia, recursividade, processos de auto-regulação, autonomia, 

dependência(s), reflexões, com a construção do conhecimento ocorrendo nessa 

rede/teia de emergências sendo tecida conjuntamente pelos professores 

participantes e a professora pesquisadora ao longo dos momentos. 

A figura é propositadamente circular e suas linhas pontilhadas, a fim de 

indicar uma relação entre os momentos, pois decorrem e estão intrinsicamente 

relacionados uns aos outros. A distribuição dos momentos de forma irregular não é 

acidental, pois sua duração não é pré-determinada nem seguirá padrões, havendo, 

portanto, variação. Os traços irregulares apresentados ao centro da figura e que nos 

remetem a um movimento e à ligação não linear ou fragmentada entre os momentos 

Figura 2.1: Desenho do curso 
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busca representar a complexidade do curso, pois é aí que ela se encontra. 

Retomando Mariotti (2007: 145), a complexidade de um sistema não é o número 

de partes que o compõem, mas sim as interações entre essas partes. Quanto mais 

suas partes se inter-relacionarem, mais complexo será o sistema. 

As notas reflexivas por mim elaboradas, citadas na fase anterior, também 

estiveram presentes nesta segunda fase como instrumento de geração de textos. 

Mais uma vez, não houve periodicidade, rotina ou obrigatoriedade em relação a 

essas anotações que foram feitas quando sentia a necessidade de registrar dúvidas, 

dificuldades, angústias, medos, incertezas, opiniões, descobertas, impressões, 

sensações, sentimentos, pensamentos e reflexões. Porém, cabe aqui salientar que, 

nessa fase da pesquisa, as notas reflexivas assumiram um caráter muitas vezes mais 

subjetivo do que objetivo mas, como afirma van Manen (1990): 

 

... a certain form of consciousness is required, a consciousness that is 

created by the act of literacy: reading and writing. (...) Writing fixes 

thought on paper. It externalizes what in some sense is internal; it 

distances us from our immediate lived involvements with the things of 

our world. (…) to make some aspect of our lived world, of our lived 

experience, reflectively understandable an intelligible (p. 124-126).   

 

Dessa forma, as notas reflexivas foram registros textuais de meu contínuo 

experiencial (Dewey, 1938/1971) ao longo do processo da pesquisa e visavam 

contribuir com possíveis interpretações dos acontecimentos e resultados.  O registro 

dessas reflexões e de possíveis turnos reflexivos (Schön, 1991) permitiu, também, 

que eu repensasse e reconstruisse minha prática docente. 

A seguir, apresento os instrumentos de referência e de geração de textos 

que permearam a segunda fase da pesquisa: 

 

Instrumentos de referência – Fase 2 

 

 Proposta Curricular (São Paulo, 2008) 

 Cadernos redigidos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (São 

Paulo, 2008 a-g) 

 

Instrumentos de geração – Fase 2 

 

 Questionário dos Professores Respondentes (apêndice 1) 

 Questionário dos Professores Participantes (apêndice 2) 

 Notas reflexivas da professora pesquisadora 

 

                      Quadro 2.3 – Instrumentos de referência e geração de textos da fase 2 
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Teve, então, início a terceira fase da pesquisa, ou seja, a fase de 

implementação do curso a distância, que apresento a seguir.  

 

2.2.3 Terceira Fase: a implementação do curso 

 

Na terceira fase, que ocorreu no segundo semestre letivo de 2010, contei 

com a participação de quatro professores de língua inglesa de Ensino Médio que 

engajaram no curso a distância de prática escrita em língua inglesa. Nessa fase, 

implementei o curso a distância de prática escrita em língua estrangeira, sob a 

perspectiva da complexidade, na plataforma Moodle, na qual houve o registro dos 

textos, ou seja, das interações, contribuições, produções e avaliações, por meio da 

utilização das ferramentas: tarefa, diálogo, fórum, glossário e diário.  

Por meio de explorações e tomadas de decisão, fui, pouco a pouco, 

delineando o desenho desse curso, na tentativa de salientar uma articulação, bem 

como a não linearidade e a não fragmentação de saberes, estabelecendo uma 

relação rizomática, sugerida por Freire (2009:2), de sistemas inter-relacionados, na 

qual o todo está na parte e a parte no todo, embora, em determinados momentos, 

certa ênfase fosse dada a um determinado aspecto ou outro, por meio das leituras, 

buscas, tarefas e discussões. Assim, almejei contemplar os princípios 

hologramático, dialógico e recursivo propostos por Morin (1999/2006b, 

2005/2006, 1990/2008), que nos auxiliam a pensar a complexidade. 

O primeiro contato que os professores participantes tiveram com o curso e 

a plataforma teve o intuito de que se familiarizassem com a ambientação e 

conhecessem seus colegas, logo ao início do momento 1. Após esse primeiro 

momento, houve a apresentação da situação de aprendizagem real proposta que foi a 

procura por uma colocação profissional e teve como problematização a disponibilização 

de anúncios de jornal com ofertas de emprego. O objetivo era que os professores 

participantes se candidatem a uma das vagas ofertadas nos anúncios e para tal, 

tiveram de seguir passos comuns em momentos de busca e demonstração de 

interesse pela mesma: envio de e-mail, carta, currículo, relato de experiência de 

docência e planos futuros.  

Dessa forma, ao longo dos momentos, os professores participantes foram 

chamados a elaborar os tipos de produções escritas que fazem parte do contexto da 
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procura de um emprego, tendo contato, trabalhando, pensando e produzindo textos 

que também fazem parte de sua prática docente, pois são tipos de textos que 

deveriam trabalhar com seus alunos em sala de aula. Ao longo de todos os 

momentos tiveram contato com materiais de suporte explanatórios, exploratórios, 

pesquisa e produção individual e coletiva, por meio das tarefas solicitadas. Além 

disso, objetivei, também, criar espaço para avaliação formadora por meio de diários 

(uma das ferramentas que fariam parte do curso), além de uma avaliação do curso 

ao final.  

Coube a mim e aos professores participantes, conjuntamente, criar espaço 

para os assuntos e ligação entre os mesmos, sem que houvesse uma fragmentação 

dos saberes, sem que os assuntos fossem vistos como itens isolados que não se 

relacionavam com os que já haviam sido tratados ou com os que estivessem por vir. 

As vozes dos professores participantes do curso serviram de indicador para que eu 

tomasse decisões sobre o desenho do curso e também para que avaliasse se havia 

feito as melhores escolhas. Construíamos conhecimento ao tecer essa rede 

complexa, de onde emergia a complexidade.  

Como nas fases anteriores, notas reflexivas permearam esse momento e 

serviram como um instrumento de geração de textos, pois documentaram a 

experiência vivida por mim, professora pesquisadora e designer. Novamente não 

houve rotina na elaboração dessas notas que registraram minhas descobertas, 

dúvidas, impressões, sensações, sentimentos, pensamentos e reflexões em relação à 

experiência. O objetivo foi que esses registros textuais, pudessem ser revisitados no 

momento da interpretação dos textos, possibilitando uma melhor compreensão dos 

fenômenos desenho e implementação de um curso a distância de prática escrita em 

língua inglesa, para professores do Ensino Médio da rede pública estadual, na 

cidade de São Paulo, sob a perspectiva da complexidade, interpretados a partir da 

experiência da professa pesquisadora e designer do curso sendo pesquisados.  

Apresento, a seguir, os instrumentos de referência e de geração de textos 

que fizeram parte da terceira fase da pesquisa: 
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Instrumentos de referência – Fase 3 

 

 Proposta Curricular (São Paulo, 2008) 

 Cadernos redigidos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (São 

Paulo, 2008 a-g) 

 

Instrumentos de geração – Fase 3 

 

 Questionário dos Professores Respondentes (apêndice 1) 

 Questionário dos Professores Participantes (apêndice 2) 

 Notas reflexivas da professora pesquisadora 

 Registros textuais na plataforma Moodle 

 

                       Quadro 2.4 – Instrumentos de referência e geração de textos da fase 3 

 

Para melhor visualização, apresento uma síntese dos instrumentos 

utilizados ao longo da pesquisa para a geração dos textos: 

 

 

 

Instrumentos 

 

Total de Textos Gerados 

Questionário professores 

respondentes (apêndice 1) 

16 

Questionário professores 

participantes (apêndice 2) 

07 

Notas reflexivas da 

professora pesquisadora 

 

 

25 entradas 

Plataforma 

Moodle: 

12 Tarefas - 

03 Diálogos - 

12 Fóruns 161 mensagens  

01 Glossário - 

03 Diários 11 entradas 

Quadro 2.5 – Instrumentos de geração de textos e total de textos 

  

Essa terceira fase da pesquisa foi, então, seguida pela fase de interpretação 

dos fenômenos desenho e implementação de um curso a distância de prática escrita 

em língua inglesa, que apresento a seguir.  
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2.2.4 Quarta Fase: a interpretação dos fenômenos 

 

A quarta fase, a da interpretação dos textos gerados e dos fenômenos, 

decorreu do desenho e da implementação do curso a distância de prática escrita em 

língua inglesa para professores do Ensino Médio da rede pública estadual, sob a 

perspectiva da complexidade. 

Tendo em vista os pressupostos da abordagem hermenêutico-

fenomenológica, o procedimento de interpretação dos textos gerados seguiu a 

textualização, a tematização e o ciclo de validação propostos por van Manen 

(1990). Por textualização van Manen (1990) entende o registro textual da 

ocorrência do fenômeno, isto é, a transcrição literal dos textos que capturam as 

experiências vividas pelos participantes e as informações por eles apresentadas. 

Assim, para a compreensão dos fenômenos desenho e implementação do curso a 

distância de prática escrita em língua inglesa, contei com os textos gerados por mim 

e pelos professores participantes, como descrito nas seções anteriores.  

Após a textualização e a organização dos textos, passei à tematização (van 

Manen:1990), que é o processo no qual engajamos em busca dos elementos ou 

estruturas mais essenciais que constituem os fenômenos sendo pesquisados, 

identificando seus temas. Tem início, assim, a etapa de interpretação, na qual, 

segundo van Manen (1990: 86): 

 
... we try to unearth something “telling”, something “meaningful”, 

something “thematic” in the various experiential accounts – we work at 

mining meaning from them. 

 

 

Freire (2007, 2008a,b) propõem a operacionalização do processo da 

tematização por meio de rotinas de organização e interpretação que se iniciam com 

as primeiras leituras que fazemos do material resultante da textualização e a busca 

e identificação das primeiras unidades de significado, ou seja, das palavras, termos ou 

trechos que, em virtude dos sentidos que contêm e revelam, chamam a nossa 

atenção e nos ajudam a compreender o fenômeno em foco.  

Essas primeiras leituras são seguidas por inúmeras outras que permitem 

refinar e ressignificar as primeiras unidades de significado, pois ao reler os textos, 

tendo como foco o fenômeno pesquisado, nos questionamos sobre a relevância das 
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unidades já estabelecidas, identificamos e incluímos novas e, até mesmo, excluímos 

algumas selecionadas anteriormente. Nessa fase ocorreu o que Freire (2010:24) 

metaforicamente denomina de mergulho interpretativo, ou seja:  

 

  ... um mergulho cada vez mais denso e intenso, uma vez que tanto a 

relevância das unidades encontradas quanto as nomeações a elas 

atribuídas são continuamente questionadas e, em decorrência disso, 

confirmadas, substituídas ou descartadas. 

 

 

Esse ir e vir, que possibilitou aprofundamento nos textos e entendimento 

dos mesmos, essa busca por recorrências ou não, reformulações, descartes e 

confirmações, por meio dos refinamentos e ressignificação que compõem o 

processo de tematização, constituem o ciclo de validação proposto por van Manen 

(1990) que assegura uma forma de lidarmos com a subjetividade inerente à 

abordagem hermenêutico-fenomenológica, legitimando as interpretações e os temas 

e possibilitando um maior entendimento sobre o fenômeno e sua essência (Freire, 

2010:24). 

Passei, então, à confirmação desses refinamentos e abstrações, à 

identificação da relação temática entre as nomeações resultantes e, a partir delas, à 

definição dos temas, subtemas, sub-subtemas (e, assim, sucessivamente), que 

compunham os fenômenos do desenho e implementação do curso a distância de 

prática escrita em língua inglesa. van Manen (1990) sugere que os temas assumam 

a forma de frases curtas ou expressões19, porém Freire (2007, 2008a,b, 2010) vai 

além e sugere que recorramos a abstrações e nomeações, por meio de substantivos, 

que possibilitem defini-los, compondo os temas dos fenômenos em foco.  

Para melhor visualização, apresento o quadro que Freire (2007) propõe para 

sintetizar a operacionalização do processo interpretativo na abordagem 

hermenêutico-fenomenológica: 

 

 

 

 

                                                 
19 Utilizei frases curtas ou expressões para a tematização de um fenômeno em minha pesquisa de 

Mestrado (D‟Esposito, 2004). 



 
88 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

  

  

  
TTEEXXTTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  

 

  
  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO::  

IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

DDAASS  PPRRIIMMEEIIRRAASS  

UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  

SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  

  

  

  
RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  

RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

 

  

  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  

RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

  

  

  

  

  

DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDEE  

TTEEMMAASS,,  

SSUUBBTTEEMMAASS,,......  

  

  

 

Transcrição literal 

dos textos que 
capturam as 

experiências vividas 
pelos participantes 

e as informações 
por eles fornecidas 

 

 

Primeiras leituras e 

início da 
identificação das 

primeiras unidades 
de significado (as 

mais claramente 
perceptíveis) 

 

Releituras, 

questionamento da 
relevância das 

unidades de 
significado já 

estabelecidas e 
estabelecimento das 

primeiras 

articulações entre 
elas. Esse 

procedimento pode 
incluir a 

identificação de 
novas unidades de 

significado ou a 

exclusão de 
unidades 

anteriormente 
indicadas. 

 

 

Novas releituras e 

maior refinamento 
com possibilidade de 

confirmação/descarte 
das unidades de 

significado e/ou 
articulações definidas 

anteriormente.  As 

abstrações obtidas 
vão sendo nomeadas 

por meio de 
substantivos 

 

 

A partir da 

confirmação dos 
refinamentos e 

abstrações 
obtidos 

anteriormente, 
identificação da 

relação temática 

entre as 
nomeações 

resultantes. A 
partir delas, 

definição dos 
temas, subtemas, 

sub-subtemas, 

sub-sub-
subtemas,... 

 

Quadro 2.6: Rotinas de organização e interpretação (Freire, 2007) 

  

 

Estes foram, portanto, os procedimentos que utilizei ao interpretar os textos 

gerados na segunda e terceira fases dessa pesquisa, ou seja, do desenho e da 

implementação do curso a distância de prática escrita em língua inglesa, para 

professores do Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, sob 

a perspectiva da complexidade, e que me levaram à definição dos temas que 

compreendem os fenômenos em foco. 

 

2.2.4.1 A Operacionalização do Processo de Tematização 

 

Embora alguns pesquisadores (Freire, 1998; Perina, 2003; Mayrink, 2007; 

Polifemi,2007; Bregeiro, 2010, dentre outros) tenham optado, em suas pesquisas, 

TTEEMMAATTIIZZAAÇÇÃÃOO  

CCIICCLLOO    DDEE    VVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  
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pela utilização de programas computadorizados20 específicos para o processo de 

tematização, apresentado anteriormente nesse capítulo, vivenciei e operacionalizei 

o processo fazendo uso do Word e utilizando uma das ferramentas do programa que 

me permitiu realçar, com o uso de cores, o que inicialmente me chamou a atenção, 

ou seja, as primeiras unidades de significado, como exemplifico no quadro abaixo 

com um pequeno trecho de minhas notas reflexivas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: As primeiras unidades de significado 

 

 

Após a identificação dessas primeiras unidades de significado, iniciei o 

processo de refinamento e ressignificação, e para sua operacionalização, fiz um 

quadro composto por colunas a partir das orientações de Freire (2007). Na coluna à 

esquerda inclui os textos com as primeiras unidades de significado e nas demais 

prossegui com o processo que me permitiu refiná-los e ressignificá-los.  A figura a 

seguir contempla parte do processo de tematização por mim vivenciado, retomando 

o pequeno trecho de minhas notas reflexivas, apresentado anteriormente, para 

melhor visualização: 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Algumas das possibilidades de programas computadorizados são: Atlas. ti (www.Atlasti.com); 

NUD*IST (www.qsrinternational.com) e Weft QDA (www.pressure.to/qda/), entre tantos outros. 

Inicialmente havíamos pensado em trabalhar com 6 tipos de textos, que 

estivessem relacionados entre si, mas após pensar melhor achamos que 

talvez seja um número muito grande e seja melhor optarmos por 4 tipos 

de textos para o curso de 8 semanas. É definir as partes do sistema e em 

qual momento posso ligar uma à outra. Pensar em uma situação de 

vida que leve em consideração a necessidade de se elaborar 

determinados tipos de texto, como por exemplo, uma tarefa. Uma tarefa, 

a resolução de alguma coisa. Como se fosse um case, no qual tem-se um 

problema a resolver e para resolvê-lo tenho de passar pela redação de 

uma série de textos.  

 

http://www.atlasti.com/
http://www.qsrinternational.com/
http://www.pressure.to/qda/
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Inicialmente havíamos 

pensado em trabalhar com 

6 tipos de textos, que 

estivessem relacionados 

entre si, mas após pensar 

melhor achamos que talvez 

seja um número muito 

grande e seja melhor 

optarmos por 4 tipos de 

textos para o curso de 8 

semanas. É definir as partes 

do sistema e em qual 

momento posso ligar uma à 

outra. Pensar em uma 

situação de vida que leve em 

consideração a necessidade 

de se elaborar determinados 

tipos de texto, como por 

exemplo, uma tarefa. Uma 

tarefa, a resolução de 

alguma coisa. Como se fosse 

um case, no qual tem-se um 

problema a resolver e para 

resolvê-lo tenho de passar 

pela redação de uma série 

de textos.  

havíamos pensado em 

trabalhar com 6 tipos de 

textos,  

que estivessem 

relacionados entre si,  

mas após pensar melhor  

seja um número muito 

grande e seja melhor 

optarmos por 4 tipos de 

textos  

definir as partes do 

sistema e em qual 

momento posso ligar uma 

à outra. 

 situação de vida que leve 

em consideração a 

necessidade de se elaborar 

determinados tipos de 

texto, 

uma tarefa. 

a resolução de alguma 

coisa.  tem-se um problema 

a resolver e para resolvê-lo 

tenho de passar pela 

redação de uma série de 

textos. 

  

6 tipos de textos  

 

 

relacionados entre si,  

 

pensar melhor 4 tipos 

de textos  

 

 

definir as partes do 

sistema  - ligar uma à 

outra. 

 

 situação de vida  -  

necessidade de  

 

determinados tipos de 

texto, 

uma tarefa. 

 

um problema - para 

resolvê-lo - redação de 

uma série de textos. 

Figura 2.3: Refinamento e ressignificação 

 

 

Essa disposição dos textos e das unidades de significado também me 

permitiu acompanhar o processo de tematização, retomando os textos quando 

necessário para que se desse o ciclo de validação, compreendendo as partes e o todo 

que compunham o fenômeno estudado, estabelecendo um diálogo entre parte e 

todo. Fica aqui marcada, então, a relação existente no processo de interpretação de 

textos, ou seja, da abordagem hermenêutico-fenomenológica e a complexidade.  
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Passei, então, à confirmação desses refinamentos e abstrações, procedimento 

que prosseguiu até o momento em que cheguei a unidades de significado que não 

poderiam ser reduzidas. Estabeleci, então, a relação entre essas unidades e, a partir 

delas, à definição dos temas, subtemas, sub-subtemas, isto é, dos elementos ou 

estruturas mais essenciais que compunham os fenômenos desenho e implementação 

do curso a distância de prática escrita em língua inglesa, dando-lhe identidade e 

indicando, portanto, sua essência. 

Como explicitado no capítulo 2, van Manen (1990) sugere que os temas 

assumam a forma de frases curtas ou expressões, porém Freire (2007, 2008a,b, 

2010) vai além e sugere que recorramos a abstrações e nomeações, por meio de 

substantivos, que possibilitem definir os temas, subtemas, sub-subtemas (e assim 

sucessivamente), que compõem o fenômeno em foco. A opção por substantivos 

para a nomeação dos temas ao invés das frases ou expressões traz consigo a ideia 

de um maior refinamento, estando, assim, mais próxima da estrutura do fenômeno. 

As pesquisas anteriores (Santos, 2002; Perina, 2003; D‟Esposito, 2004; 

Lopes, 2005, dentre outros) a esta proposta de Freire (2007, 2008a,b, 2010) não 

utilizavam uma representação gráfica para os fenômenos em foco. A partir de 

então, foi feita na forma de um organograma (Ifa, 2006; Mayrink, 2007; Polifemi, 

2007, dentre outras) como podemos visualizar no exemplo que apresento a seguir: 

 

 

 

 

Figura 2.4: Representação gráfica de um fenômeno 

Fenômeno 

Tema 

Subtema Subtema 

Sub-subtema 

Sub-subtema 

Tema Tema 

Subtema 
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Como mencionado por Rezende (2010: 206) e Costa Neves (2011: 117), esse 

tipo de representação nos possibilita visualizar de forma clara os temas que 

compreendem o fenômeno; todavia, carrega em si uma ideia de hierarquia não 

condizente com a abordagem hermenêutico-fenomenológica, pois nos remete a 

certa rigidez, fragmentação, estagnação e a existência de aspectos que assumam 

maior importância que os demais. Tal preocupação é compartilhada, discutida e 

estudada pelos membros do Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-

fenomenológica (GPeAHF)21, pois a representação por meio de um organograma 

não nos permite contemplar as possibilidades de reorganização e reinterpretação do 

fenômeno. 

Pesquisas recentes propuseram diferentes formas de representação gráfica do 

fenômeno em estudo. Bregeiro (2010), utilizando um esquema que nos remete à 

estrutura de uma teia de aranha, localiza o fenômeno em foco ao centro do qual 

provêm seus temas, subtemas e sub-subtemas, todos eles interligados. Rezende 

(2010) opta por uma organização celular para representar a estrutura do fenômeno 

que estudou, permitindo a visualização de novas emergências a cada leitura, 

diversas organizações e reorganizações. Dessa forma, o autor aproxima, por meio 

da representação gráfica do fenômeno, a complexidade e a abordagem 

hermenêutico-fenomenológica. Por sua vez, Costa Neves (2011), considerando a 

complexidade como base de sua pesquisa, buscou uma representação gráfica que 

unisse conceitos de flexibilidade, individualidade, reorganização e reinterpretação, 

transparecendo a possibilidade de mudanças, fazendo uso de mapas de ruas, pois 

apresentava o caminho que percorreu durante o estudo do fenômeno que 

investigava e, portanto, de sua pesquisa. 

No meu caso, também busquei uma representação gráfica que contemplasse 

a complexidade, pano de fundo desta pesquisa, e a abordagem hermenêutico-

fenomenológica. Para tal, retomo o conceito do termo complexo, ou seja, do que é 

“tecido junto” (Morin, 1999/2006a:89), “trançado, tecido; enlaçado, entrelaçado” 

(Tescarolo, 2004:48) e também a um trecho de minhas notas reflexivas no qual 

afirmo que: 

 

                                                 
21 GPeAHF – Grupo de pesquisa certificado pelo CNPq liderado pela Profa. Dra. Maximina Maria 

Freire, ao qual pertenço e no qual esta pesquisa está inserida. 



 
93 

Vou inserindo aos poucos indo e vindo, apagando coisas, modificando 

outras, inserindo. Vou construindo, amarrando, conectando, ligando. Ao 

escrever isso me vem a idéia da teia, de um trabalho de crochê, de um 

bordado. Junto o que já tenho pronto com o que vou criando, decido ao 

longo do processo e vou construindo a aula, o momento dos alunos tendo 

em mente o objetivo final, sem bem saber exatamente como chegar lá. 

Vou tecendo, amarrando, reforçando, retomando, criando, dando 

prosseguimento ao trabalho. É uma pitada disso, outra daquilo. Me 

distancio, olho para o que foi feito, decido mudar, incorporo novos 

elementos, busco elementos que anteriormente tinham sido jogados fora 

mas que agora parecem novamente pertinentes, busco elementos novos, 

e, assim, vou formando, tecendo, criando. 
 

 

Proponho, então, a representação dos temas hermenêutico-fenomenológicos 

por meio de uma peça de crochê, no qual, o processo de confecção, isto é, a escolha 

do fio, sua espessura, a agulha que se adequa à sua textura, a forma de manuseio da 

mesma, a escolha do trabalho a ser elaborado, o processo de execução, a trama 

escolhida, a forma como ocorrem os pontos, o trançado, o entrelaçamento e a 

experiência de quem confecciona o trabalho, levam a uma peça.  

Acredito que essa analogia seja pertinente para a representação gráfica dos 

fenômenos em foco, pois os fenômenos desenho e implementação do curso de prática 

escrita em língua inglesa para professores do Ensino Médio da rede pública 

estadual, na cidade de São Paulo, sob a perspectiva da complexidade, interpretados 

a partir da experiência da professora pesquisadora e designer do curso, foram vividos 

por mim e, em alguma medida, também resultaram de escolhas minhas a respeito 

do trabalho a ser tecido, da trama, dos pontos, da escolha das ferramentas, da 

execução, de minha experiência e dos professores participantes, da forma como 

elaboramos o trabalho, do entrelaçamento entre todos e partes, da interação, enfim, 

do trançado e o entrelaçamento que levaram ao curso – como detalharei a seguir.  

Apresentei, neste capítulo, a abordagem hermenêutico-fenomenológica, seus 

fundamentos teóricos e procedimentos, tentando articulá-los à complexidade, base 

desta pesquisa. Descrevi, também, o contexto da pesquisa, seus participantes, seu 

desenho e os instrumentos de geração de textos, além de discorrer sobre os 

procedimentos interpretativos que foram utilizados no momento da apresentação, 

interpretação e discussão dos textos registrados. 

No próximo capítulo, apresento as necessidades relacionadas à prática 

escrita em língua inglesa que foram delineadas por meio da aplicação do 
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questionário aos professores que atuam no Ensino Médio da rede estadual de São 

Paulo, dos professores participantes do curso e dos documentos oficiais.  

  

  

 

    



 
95 

CCaappííttuulloo  33  

 

PPrrááttiiccaa  EEssccrriittaa  eemm  LLíínngguuaa  IInngglleessaa::  nneecceessssiiddaaddeess  

 

 

Como minha intenção nesta pesquisa era desenhar um curso a distância de 

prática escrita em língua inglesa, sob a perspectiva da complexidade, que atendesse 

as necessidades dos professores do Ensino Médio da rede pública estadual de São 

Paulo, da Proposta Curricular (São Paulo, 2008) e dos Cadernos (São Paulo, 2008 

a-g), meu primeiro passo foi identificar essas necessidades. Embora o desenho desse 

curso a distância de prática escrita não tenha ou assuma um caráter de um curso de 

língua inglesa para fins específicos, ele compartilha algumas especificidades com o 

referencial teórico dessa área, uma vez que requer, por exemplo, “cuidadosa 

pesquisa, desenho de materiais específicos e atividades para o grupo identificado de 

aprendizes adultos em um contexto específico de aprendizagem” (Dudley-Evans & 

St Johns, 1991:299) demandando, assim, que se identifique22 as necessidades dos 

aprendizes. 

Segundo Hutchinson & Waters (1987:54), há sempre necessidades a serem 

identificadas e interpretadas e para os autores, elas seriam de dois tipos: as alvo e as 

de aprendizagem. As necessidades alvo referem-se ao que o aprendiz precisa 

desempenhar em certas situações e compreendem suas necessidades (needs), lacunas 

(lacks) e desejos (wants). As necessidades (needs) são o que devem efetivamente saber 

para agir em uma determinada situação. As lacunas (lacks) referem-se ao que ainda 

precisam conhecer e relacionam-se à distância entre o conhecimento prévio dos 

aprendizes e o que devem desempenhar. Os desejos (wants) dizem respeito ao que 

gostariam de abordar ou acreditam ser necessário, dependendo, portanto, de sua 

percepção. Por sua vez, as necessidades de aprendizagem consistem no que o 

aprendiz precisa fazer para aprender. 

                                                 
22

 A literatura da área apresenta o termo “análise de necessidade” mas, de acordo com a minha 

visão teórico-metodológica, ele não parece pertinente, pois é um termo fechado e que pressupõe 
uma única versão. Por isso, opto por nomeá-la de interpretação de necessidades, uma vez que parto das 

respostas escritas que, às vezes, não estão completas e explícitas, necessitando ser (re-)interpretadas.  
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Brindley (1989:63) afirma que a identificação de necessidades precisa 

identificar e considerar uma multiplicidade de variações afetivas e cognitivas que 

afetam o ensino, tais como atitudes, motivação, personalidade, expectativas, 

desejos, conscientização e estilos de aprendizagem. Para o autor, as necessidades 

podem ser objetivas ou subjetivas. Por necessidades objetivas, o autor refere-se 

àquelas que surgem nos diferentes tipos de “informação factual sobre os aprendizes, 

seu uso da língua nas situações de comunicação na vida real bem como de sua atual 

proficiência na língua e dificuldades” (Brindley, 1989:70). As necessidades 

subjetivas, por sua vez, dizem respeito aos fatores afetivos e cognitivos tais como 

personalidade, confiança, atitudes, desejos e expectativas em relação ao ensino, 

estilo cognitivo e estratégias de aprendizagem. Segundo o autor, para que a 

aprendizagem ocorra, necessitamos de equilíbrio e negociação entre as 

necessidades objetivas e subjetivas. 

Por sua vez, Berwick (1989) distingue dois tipos de necessidades: as sentidas 

(felt-needs) e as percebidas (perceived needs). Por necessidades sentidas, o autor 

entende aquelas que o aprendiz acredita ter, enquanto as necessidades percebidas 

referem-se àquelas que os especialistas acreditam que os aprendizes tenham.  

Como salientam Duddley-Evanz & St John (1998:126), o objetivo da 

identificação das necessidades é conhecer os aprendizes - como pessoas, usuários e 

aprendizes de uma língua -, o que necessitam saber da língua, com que finalidade a 

utilizarão e em quais ambientes de aprendizagem estarão inseridos, a fim de 

entendermos como a aprendizagem e as habilidades podem ser maximizadas para 

aquele determinado grupo.   

Dessa forma, como meu intuito foi desenhar e oferecer aos professores do 

Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, um curso de 

prática escrita em língua inglesa, sob a perspectiva da complexidade, que atendesse 

suas necessidades, considerando também os documentos oficiais, foi preciso fazer 

uma identificação e interpretação das necessidades expressas na Proposta 

Curricular (São Paulo, 2008) e nos Cadernos (São Paulo, 2008 a-g).  

Inicio o capítulo apresentando o perfil dos professores respondentes e as 

necessidades por eles reveladas por meio da aplicação do Questionário dos 

Professores Respondentes (apêndice 1) por mim desenhado, que abordava questões 

relacionadas: à escrita pessoal e profissional em português e em inglês dos 

professores do Ensino Médio da rede pública estadual de São Paulo, sua relação 
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com essa prática, à escrita escolar de seus alunos em língua inglesa fora e dentro de 

sala de aula, sua familiaridade com o computador, experiências e visões em relação 

a cursos a distância e suas expectativas em relação a um curso a distância de prática 

escrita em língua inglesa.  

A seguir, apresento as necessidades sugeridas pelos documentos oficiais - 

Proposta Curricular (São Paulo, 2008) e dos Cadernos (São Paulo, 2008 a-g) - que 

me possibilitaram ter alguma ideia do perfil dos professores que atuam no Ensino 

Médio da rede pública estadual de ensino e conhecer os tipos de textos que esses 

professores têm contato e precisam abordar em sua prática docente. 

Passo, então, para a apresentação do perfil, das necessidades, dos interesses 

e das expectativas dos professores participantes da pesquisa, ou seja, dos 

professores do Ensino Médio da rede pública estadual de São Paulo que 

efetivamente participaram do curso a distância de prática escrita em língua inglesa. 

Para essa identificação de necessidades utilizei-me do Questionário dos Professores 

Participantes (apêndice 2), criado a partir de uma revisitação ao questionário dos 

respondentes e cujo foco coincidia com o do Questionário dos Professores 

Respondentes. A interpretação das informações e dos textos fornecidos pelos 

professores me permitiu ter um contato mais estreito com esses participantes e 

alguns aspectos essenciais para o desenho do curso de prática escrita que atendesse 

às suas necessidades e expectativas. 

 

3.1 Necessidades, interesses e expectativas reveladas pelos 

Respondentes: professores do Ensino Médio 

  

De todas as mensagens enviadas aos professores contatados que continham 

um arquivo anexo contendo o Questionário dos Professores Respondentes, obtive 

dezesseis retornos, contando, assim, com dezesseis respondentes - quatorze do sexo 

feminino e dois do sexo masculino. Apenas sete deles informaram suas idades, que 

variavam dos trinta e oito aos quarenta e nove anos.  

Ao entrar em contato com os textos, notei que um deles estava incompleto, 

e, também, que uma respondente havia me enviado duas mensagens com o 

questionário por ela respondido, cujas informações em um documento diferiam 

daquelas fornecidas no outro. Entrei em contato com as respondentes, via 
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mensagem eletrônica, mas não obtive retorno. Assim sendo, optei por não 

considerar esses textos passando, então, a contar com quatorze respondentes.  

Todos tinham formação acadêmica na área de Letras, quatro com 

aperfeiçoamento, quatro com especialização e outros quatro com mestrado 

concluído ou em fase de conclusão. O quadro abaixo sintetiza as informações, por 

respondente, de seus contextos e tempo de atuação: 

 

 

 

 

Tempo de Atuação 

Professor 

respondente23 

Ensino Regular Escola de 

idiomas 

Aulas 

particulares 

Marta 20 anos   

Teresa 19 anos           6 meses 

Viola 15 anos   

Natalia 12 anos 10 anos 12 anos 

Daniela 11 anos  2 anos 

Estela 5 anos 8 anos 5 anos 

Mirela 5 anos   

José 5 anos   

Rosa 5 anos   

Sofia 4 anos e 3 meses 16 anos 10 anos 

Ricardo 4 anos 4 anos 1 ano 

Melina 4 anos   

Silvia 3 anos e 3 meses  2 anos 

Letícia não mencionou tempo   

                                         

 Quadro 3.1 – Contexto e tempo de atuação, por respondente 

 

 

É interessante e pertinente notar que sete dos professores atuam 

exclusivamente no ensino regular, três deles no ensino regular e no contexto de 

aulas particulares e quatro deles no ensino regular, escola de idiomas e aulas 

particulares. Enfoque maior é dado, pelos professores, ao ensino regular e 

preferência é dada às aulas particulares em detrimento ao ensino em escolas de 

idiomas. Isso me faz crer que sejam professores que prefiram atuar em contextos 

que lhes permitam maior liberdade de trabalho, sem que necessitem seguir práticas 

bem delimitadas e demarcadas e um método pré-estabelecido, como ocorre nos 

institutos de idiomas. 

                                                 
23

 Os nomes verdadeiros dos professores respondentes foram por mim alterados para assegurar-lhes 

anonimato. 
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Todos os professores respondentes afirmaram escrever, em português, para 

fins pessoais, e-mails, pequenos parágrafos e descrições, bem como pequenos 

trechos ao participarem de sites de relacionamento e redes sociais. Em relação à 

escrita em língua inglesa, onze respondentes mencionaram escrever e-mails. Fica 

claro que necessitam escrever muito mais em língua materna do que em língua 

inglesa para fins pessoais.   

Investiguei, também, o que esses professores da rede pública estadual 

necessitavam escrever em seus contextos de trabalho. Treze respondentes 

afirmaram produzir, em língua portuguesa, e-mails, instruções e descrições. Embora 

lecionem a língua inglesa, relatam a necessidade de escrita de planos de aula, 

atividades de sala de aula e instruções em língua materna. Acerca da escrita em 

inglês em seus contextos de trabalho, onze deles relatam produzir instruções, 

pequenos parágrafos ou descrições, sendo, portanto, essas as suas necessidades 

(Hutchinson & Waters, 1987) de escrita.  

Por serem todos efetivamente professores da rede pública estadual de ensino 

e, portanto, estarem em sala de aula, lecionando, chama-me a atenção nos textos, o 

fato de nem todos afirmarem que precisam escrever em inglês em seus contextos de 

atuação, caracterizando, assim, o que Berwick (1989) nomeia de necessidade 

percebida, fruto da minha experiência pessoal como docente. Fico com a sensação 

de que nem todos se deem conta dessa necessidade, uma vez que, como professores 

de um idioma estrangeiro, deveriam, por exemplo, elaborar e preparar materiais 

para suas aulas, instruções, descrições e pequenos parágrafos na língua estrangeira. 

Apenas um respondente menciona a elaboração de provas em língua inglesa, que é 

uma atividade comum para professores. O uso de dois códigos linguisticos 

mencionado pelos respondentes pode sinalizar e alertar para o fato de que, embora 

ministrem aulas de um idioma estrangeiro, talvez estejam criando e desenhando 

materiais, ou mesmo escrevendo e falando durante as aulas, em língua materna. 

Caso isso ocorra efetivamente, há, portanto, uma dissociação entre a língua que se 

ensina e a que se utiliza em sala de aula, uma fragmentação, fazendo com que não 

haja uma relação entre a língua inglesa, a prática exercida em sala de aula, a 

experiência educacional e de construção de conhecimento dos alunos (Morin, 

1999/2006a, 2005/2006) e, assim, a necessidade desses professores refletirem sobre 

sua prática docente.  
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Quando questionados sobre a relação que têm com a prática escrita em 

língua materna e em língua inglesa, com uma única exceção, os professores 

afirmaram gostar de escrever em língua materna, pois se sentem seguros por 

dominarem o idioma, por ser “mais fácil e rápido na hora da elaboração” e “por ser 

um meio de comunicação e interação”. Nove deles acreditam que escrever em 

língua portuguesa seja tarefa fácil porque o português é sua língua materna e a 

dominam, “tem facilidade de expressão”, “gostam” ou “por terem oportunidade de 

praticá-la”. Um dos respondentes assinala ter facilidade na escrita devido a seu 

interesse por leitura, entendendo, assim, haver uma relação estreita entre leitura e 

escrita, não as percebendo como práticas que sejam dissociadas. Porém, um terço 

dos respondentes vê a escrita em português como uma tarefa difícil, pois não a 

dominam ou escrevem com frequência, gostariam de se expressar melhor, ou 

porque “requer planejamento e preparo”; assim, precisam estar atentos às regras. 

Retomando a fala da professora respondente que afirma que “ao longo de 

minha vida como estudante, sempre tive facilidade de escrita por sempre ter muito 

interesse por leitura”, é interessante notar a ligação, o entrelaçamento que ela 

afirma existir entre leitura e escrita, pois isso nos remete aos princípios propostos 

por Morin (1999/2006a, 2005/2006). O princípio da recursividade se faz presente 

ao rompermos com a ideia de linearidade entre causa e efeito, uma vez que 

produtos e efeitos são eles mesmos produtores e causadores daquilo que os produz, 

isto é, a escrita leva-nos à leitura, que por sua vez nos leva à escrita. O princípio 

dialógico une noções que, embora possam ser vistas como antagônicas (leitura e 

escrita), se complementam numa relação hologramática que nos faz notar que as 

partes estão no todo e o todo em cada uma das partes: não há leitura sem escrita e 

escrita sem leitura. Todavia, embora a professora respondente estabeleça essa 

relação entre leitura e escrita, o mesmo não ocorre em relação à prática escrita 

como uma prática social (Dewey, 1933/1959; Maybin, 1996 e Passarelli, 2004), 

pois não menciona a relação entre a escrita desenvolvida em sala de aula e o 

mundo dos alunos, ou seja, não estabelece a relação e a relevância do escrever para 

suas necessidades reais em situações práticas do seu quotidiano de convívio social.   

Outro aspecto que merece destaque em relação à prática escrita 

mencionada por um terço dos respondentes diz respeito ao planejamento e preparo 

dos textos, pois como afirmam, “exige planejamento e preparo”, “nunca foi-me 

passado procedimentos de preparo de produção escrita”, “nem sempre temos o 
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pleno domínio de algumas regras gramaticais, uso de palavras do nosso 

vocabulário, normas de apresentação, desenvolvimento e conclusão”. Este fato 

indica que os professores estão alertas para a prática escrita como um processo, 

embora não se refiram a ela desta forma e ainda não a vejam como um processo de 

significação que requer geração, formulação e refinamento de ideias (Zamel, 1987 e 

Cox, 1994), estratégias ou procedimentos (Zamel, 1987; Cox, 1994; Maybin, 1996; 

Grabe & Kaplan, 1996; Friedlanger, 1996 e Krapels, 1996) e envolvimento (Zamel, 

1987). 

Em relação à prática escrita em língua inglesa, todos afirmaram gostar de 

escrever, embora muitos acreditem que seja difícil, um desafio, que não tenham 

muitas oportunidades de escrita e mencionem a falta de vocabulário como um 

obstáculo. Contudo, metade deles reitera o fato de gostar de escrever - por meio de 

afirmações como “é uma delícia”, “amo” e “é gratificante” - e veem a escrita em 

língua inglesa como “uma oportunidade de prática da língua”, “acesso a 

informações” e “possibilidade de se comunicar, relacionar, pesquisar e aprender”. 

Para quatro deles, a escrita em inglês é uma tarefa fácil porque gostam de escrever, 

dominam a matéria ou veem uma relação entre ler e escrever. Por sua vez, dez dos 

professores acreditam que seja uma tarefa difícil, pois não escrevem com 

frequência, não são fluentes, se sentem “inseguros sobre a estrutura da língua”, 

necessitam “escrever em português para depois traduzir”, ou por acreditarem que a 

escrita exija “conhecimento de gêneros textuais” que não dominam.  

No que diz respeito ao papel que a produção de textos em inglês tem em 

sua sala de aula, cinco respondentes versaram sobre a importância desse trabalho 

uma vez que “a exposição e elaboração de diversos tipos de textos auxiliará os 

alunos no processo de leitura no exame vestibular”, “possibilitará inclusão social e 

compartilhamento de cultura”. Todavia, três mencionaram entraves ou 

dificuldades, tais como “pouco espaço em sua sala de aula para a prática escrita” e 

“falta de interesse e resistência dos alunos”, que não veem razão em se aprender a 

língua estrangeira e, menos ainda, utilidade da prática escrita em língua inglesa em 

suas vidas. Apenas cinco dos respondentes trabalham a escrita em sala de aula e a 

relacionam à conclusão de um ciclo de trabalho, à elaboração de diálogos, respostas 

a perguntas, produção de parágrafos, redações, frases ou cópia de palavras.  

Acredito ser pertinente ressaltar o fato de que um ato mecânico e que não requer 

geração, formulação e refinamento de ideias (Zamel, 1987 e Cox, 1994), estratégias 
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ou procedimentos (Zamel, 1987; Cox, 1994; Maybin, 1996; Grabe & Kaplan, 1996; 

Friedlanger, 1996 e Krapels, 1996) como a cópia de palavras ou frases, seja 

entendido como uma prática escrita, por três professores.  

  Sete respondentes afirmam estar insatisfeitos em relação à forma com que 

a produção textual é trabalhada; um respondente diz-se satisfeito; dois professores 

parcialmente satisfeitos; um deles afirma não ter uma opinião formada; e outro, que 

menciona o uso dos Cadernos (São Paulo, 2008 a-g), diz que, pelo pouco uso que 

fez deles até então, acredita que seja ainda muito cedo para sugerir alterações. A 

satisfação relaciona-se a mudanças na prática docente, tais como “envolver os 

alunos”, “utilizar a informática nas aulas” (embora acreditem que isso seja 

impossível na rede estadual de ensino), “enriquecer as aulas por meio da utilização 

de novos recursos”, “buscar estratégias para se desenvolver a habilidade escrita da 

mesma forma que é feito na língua materna”. Três deles deixam transparecer que é 

difícil trabalhar a escrita em sala de aula, pois os “materiais não sugerem 

atividades”, há pouco espaço e tempo, uma vez que as aulas são curtas e o 

conteúdo vasto, sem contar o próprio “desinteresse do aluno”. 

Treze respondentes afirmam gostar de ensinar seus alunos a escrever em 

inglês e salientam a importância da escrita na formação do cidadão, no processo de 

aprendizagem (muitas vezes ligado à leitura), no futuro e valorização profissional 

dos alunos. Apenas um afirma não gostar, pois lhe falta “conhecimento da língua 

para que possa desenvolver minimamente a escrita em língua inglesa” com seus 

alunos. Assim sendo, essas informações nos permitem notar que embora 

considerem a escrita importante para a formação dos alunos e estejam insatisfeitos 

em relação à forma como ela é trabalhada, vista e valorizada, há um esforço 

pequeno, ou talvez mínimo, para que essa realidade seja alterada. 

Ao perguntar sobre o que precisam efetivamente ensinar os alunos a escrever 

- suas necessidades objetivas de ensino (Brindley, 1989) -, as informações versaram 

sobre e-mails, cartões postais, recados, cartas informais e formais, instruções, 

pequenos parágrafos, diários pessoais (relatos), descrições e a participação em chats 

e sites de relacionamento. Os professores acreditam que para ensinar a escrita em 

inglês seja “essencial saber o vocabulário, o tipo de texto sendo elaborado”, seguido 

da organização das frases e parágrafos, caracterizando, assim, suas necessidades 

sentidas (Berwich, 1989). Há, portanto, necessidade de reflexão sobre o que envolve 
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a prática escrita entendida como um processo, da docência e da construção de 

conhecimento como entendida por Morin (1999/2006a), ou seja, o conhecimento 

comportando, ao mesmo tempo, separação e ligação, análise e síntese, constituído 

por variáveis mutáveis, por meio de enriquecimentos mútuos, não lineares ou pré-

determinados, construído ao se explorar conexões, relações, integrações e pela 

vivência do processo, ou seja, como salienta Moraes (2006:99), por meio de 

processos decorrentes da experiência de cada sujeito e das ações, interações e 

transações entre sujeito e objeto, indivíduo e meio.   

O ensino da prática escrita em língua inglesa é visto por treze professores 

como uma tarefa difícil, uma vez que os alunos não dominam a grafia das palavras 

nem a gramática da língua, necessitam de vocabulário, não têm o hábito da escrita 

(nem em língua portuguesa), estando acostumados, apenas, a escrever palavras 

isoladas. Acrescentam que o ensino da produção escrita requer muita dedicação por 

parte do professor, pois “o processo de aprendizagem dos alunos é lento” e 

apontam, também, para “o total desinteresse e a resistência dos alunos” que acham 

difícil escrever, levando a um “processo desgastante”. Outro aspecto mencionado 

por um dos respondentes diz respeito ao seu contexto de atuação, no caso as 

escolas estaduais, que, segundo ele, “torna o ensino da escrita em língua inglesa 

difícil uma vez que os alunos não sabem escrever em língua portuguesa”. 

No que se refere à correção das produções escritas, nenhum respondente 

considera a tarefa fácil, pois os alunos fazem uso excessivo de dicionários que 

levam a problemas de entendimento, escrevem frases sem concordância, utilizam a 

internet durante a confecção, tem grafia ilegível e lhes faltam estruturas gramaticais 

e vocabulário. Segundo as professores, muitas vezes necessitam decifrar o que os 

alunos querem dizer. Quanto ao processo da correção por eles desempenhado, os 

professores respondentes versaram sobre a dificuldade em lidar concomitantemente 

com os muitos elementos que necessitam considerar na produção escrita, como 

esclarecer suas dúvidas, avaliar positivamente e valorizar o texto sem decepcionar 

os alunos com as marcações feitas, aspectos esses salientados pela literatura na área 

por Cox (1994), Leki (1996), Grabe & Kaplan (1996), Cavancanti & Cohen (1996) e 

Ferris (2003). 

Quando indagados sobre a forma como corrigem as produções escritas, os 

respondentes comentaram a forma como efetivamente o fazem, bem como a ordem 

estrutural, isto é, o que consideram nos textos apresentados. No momento da 
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correção, os professores dizem utilizar símbolos para demarcar e explicitar os 

problemas existentes e se preocupam com a cor da caneta, a indicação ou não do 

erro, a clareza da correção (não confecção de rabiscos).  Evitam muitas correções, 

buscam valorizar o produto, elogiar, incluir comentários que sejam pertinentes, não 

criticar e, em alguns casos, solicitam a reescrita. Outro aspecto relembrado por dois 

respondentes diz respeito à devolutiva dada aos alunos por meio de um apanhado 

geral dos erros, discussão dos problemas comuns e correção na lousa. Em relação 

aos aspectos estruturais, os respondentes salientaram a gramática, a concordância, 

a construção das frases, a ortografia, a pontuação, a coerência, a clareza, o 

vocabulário e a organização textual. Também mencionaram a aparência do texto, o 

fato de o mesmo se referir ao exemplo dado e abordar o tema solicitado sem que 

tenha sido copiado. Como podemos notar, há grande variação na forma como os 

professores corrigem as produções escritas dos alunos, preocupação com aspectos 

que nem sempre são relevantes aos alunos24, cabendo aos mesmos adaptar-se ao 

estilo de correção de cada professor. Novamente, noto nas informações fornecidas 

muitos dos aspectos salientados por Cox (1994), Leki (1996), Grabe & Kaplan 

(1996), Cavancanti & Cohen (1996) e Ferris (2003) sobre a correção de textos e que 

mereceriam maior atenção e estudo por parte dos professores respondentes. Fica, 

portanto, clara, a necessidade de estudo e reflexão sobre esses aspectos.   

Todos os respondentes afirmaram que os alunos consideram a escrita em 

língua inglesa uma tarefa difícil porque “não gostam ou têm o hábito”, “têm 

dificuldade de escrever até mesmo em português”, “por acreditarem que nada 

sabem ou que não irão precisar da escrita” ou que “precisam saber todas as 

palavras para escrever”, “por não conseguirem montar frases, apresentarem 

problemas estruturais e de vocabulário”, “medo” e “falta de persistência”. Em 

relação à escrita em língua inglesa na sala de aula, os professores reforçam a 

dificuldade da tarefa e os aspectos mencionados acima, acrescentando apenas que 

“os alunos consideram o idioma difícil”, “não conseguem criar textos facilmente”, 

“sentem-se inibidos”, requerendo “assistência constante do professor”. 

As informações fornecidas sobre o que acreditam ser essencial que os 

alunos saibam para escrever em língua inglesa são poucas e me fazem notar que 

não há um consenso a respeito - apenas ênfase é dada à escrita de frases, em 

                                                 
24

 Um exemplo seria a preocupação com a cor utilizada para a correção. Segundo D‟Esposito 

(2004:113) esse fato demonstra-se irrelevante para os alunos. 
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detrimento dos parágrafos, e há menção à contextualização. Embora critiquem a 

importância dada pelos alunos ao vocabulário, fica clara a importância que os 

próprios professores respondentes dão a este aspecto na escrita. Isso me faz crer que 

a visão dos alunos possa ser, na realidade, reflexo da visão dos professores que 

criticam a importância dada pelos alunos ao vocabulário, embora eles mesmos 

acreditem nisso e que, portanto, seria interessante abordar e discutir tal aspecto com 

os professores participantes do curso, possibilitando a criação de espaço que lhes 

permita refletir sobre o assunto. 

No que se refere ao uso e à relação com o computador, todos os 

professores respondentes acreditam que ele seja um recurso útil na aprendizagem 

de inglês porque “muitos alunos possuem a máquina”, “é de interesse dos alunos, 

prende a atenção”, “agiliza”, “é mais um meio”, “é fonte de pesquisa”, “permite 

acesso a material autêntico”, “facilita a aprendizagem e a organização” e “interliga 

as habilidades no processo de ensino aprendizagem”. Todos os professores 

acreditam que o computador possa ser um recurso de aprendizagem de prática 

escrita em inglês, mas pouco se atêm à questão da escrita ao fornecerem mais 

informações. Há, também, menção ao computador como “um instrumento 

facilitador”, que “motiva”, “prende a atenção do aluno”, bem como o acesso à rede 

- sites, informações, pesquisa de vocabulário – que permite o contato com falantes 

da língua inglesa (nativos ou não) e a prática escrita por meio de redes sociais, chats 

ou participação em cursos.  

Sete respondentes afirmam nunca terem participado de cursos a distância, 

enquanto a outra metade diz ter vivenciado essa experiência em cursos que 

duraram de dois meses a dois anos. Esses respondentes declaram que repetiriam a 

experiência ou a recomendariam, devido à “produtividade”, “possibilidade de 

coordenar o tempo”, “praticidade”, “organização do curso” e “autonomia de 

aprendizagem”. Cabe aqui ressaltar que alguns desses aspectos elencados pelos 

professores vão ao encontro das ideias de Palloff & Pratt (1999), que salientam que 

o experienciar um novo ambiente é aprender a conviver e lidar com novas 

responsabilidades, papéis, regras, normas, padrões de interação, questões éticas, 

temporais, físicas, espirituais, emocionais e psicológicas.  

Ao investigar a opinião desses professores do Ensino Médio da rede 

pública estadual de ensino de São Paulo sobre cursos de inglês a distância, todos 

apresentaram comentários positivos sobre a praticidade (ligada à locomoção), a 
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“versatilidade e a possibilidade de acesso rápido”, à oportunidade de “estudo, troca 

de informações e conhecimento”, “de se viver uma experiência interativa que 

requer bons professores e acompanhamento”. Dois respondentes mencionam a 

questão do comprometimento; todavia, um deles aborda apenas o 

comprometimento do aluno, enquanto o outro enfatiza a necessidade de empenho, 

dedicação e seriedade por parte do docente e dos alunos. Por sua vez, outro 

argumenta que cabe ao professor “constantemente incentivar a participação e 

propor atividades que levem à aprendizagem”. Tais informações me fazem crer que 

esses professores estejam abertos a esse tipo de experiência e, embora este não seja 

o foco desta pesquisa, talvez necessitem repensar sobre o papel dos professores na 

sociedade contemporânea. 

Investiguei, também, sobre a interação no contexto do ensino a distância. 

Em relação à interação professor-aluno, os aspectos mencionados pelos professores 

foram sobre a interface, isto é, o e-mail, e o tipo de interação que, segundo eles, 

deve ser “direta”, “individual”, “aberta”, “boa”, “transparente”, “bem humorada”, 

“informal”, “constante”, “espontânea” e “motivadora”. Um respondente afirma 

que cabe ao professor o papel de moderador e outro o de “esclarecer as dúvidas e 

comentar as atividades enviadas pelos alunos”. Em relação à interação entre os 

alunos os aspectos mencionados referiram-se à interface (e-mail e chat), passando 

pelo tipo de interação que deve ser “boa”, “ética”, “transparente”, “humorada”, 

“informal”, “constante”, “sem medo” e "possibilitar troca de experiência”, 

contando sempre com a intervenção do professor. Já em relação à interação aluno-

conteúdo, os respondentes comentam que “o conteúdo que não deve ser 

disponibilizado apenas pelo professor” e deve haver a “delimitação de prazos para 

o desenvolvimento das atividades”. Ponderam, também, sobre “concentração”, 

“dedicação”, “responsabilidade”, “praticidade”, “dinamicidade”, “autonomia”, 

“constância” e “abertura à aprendizagem”. Julgo importante salientar que todos 

esses termos são utilizados pelos professores respondentes sem que haja, por parte 

deles, uma maior explicitação de como os compreendem, ou mesmo uma 

exemplificação. Dessa forma, é impossível ter uma visão clara de como entendem, 

por exemplo, uma interação motivadora, transparente ou prática. 

Todos afirmaram que gostariam de participar de um curso a distância de 

prática escrita em inglês voltado para professores, pois isso lhes possibilitaria 
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gerenciar o tempo (contar com um horário flexível para estudo lhes parecia 

interessante) e enfatizam a necessidade de estudar, aprender e aperfeiçoar. Alguns 

ressaltaram que seria de suma importância que os assuntos tratados no curso se 

relacionassem à sala de aula ou os auxiliassem, direta ou indiretamente, em sua 

prática docente. Fica, portanto, sugerido na fala desses respondentes, o desejo de 

uma relação estreita entre o curso de prática escrita e sua prática docente.  Noto, 

aqui, um entrelaçamento entre esses dois sistemas - o curso e a prática docente -, a 

busca pela não dissociação ou fragmentação, mas pela inter-relação, o 

estabelecimento de um diálogo entre as partes e o todo e a recursividade, ou seja, 

dos princípios propostos por Morin (1999/2006a, 2005/2006) para a complexidade. 

Ainda sobre esse aspecto, os professores acreditam que seja necessário um 

“material objetivo”, “exercícios com explicações” e “um conteúdo interessante”. 

Acreditam ser importante contar com um professor presente e que oriente e, 

também, com um grupo interessado e que interaja. Além disso, mencionaram que 

cabe aos alunos “dedicação”, “disponibilidade”, “responsabilidade”, “interesse”, 

“disciplina” e “motivação”.  

Quando questionados sobre o que consideram ser pertinente e que 

gostariam que fosse contemplado em um curso a distância de prática escrita em 

inglês, ressurgem os aspectos gramaticais, o vocabulário e a importância da frase 

(em detrimento do parágrafo). Em relação ao que não gostariam de estudar, quatro 

respondentes destacaram “exercícios descontextualizados”, “atividades sem 

objetivos claros”, “grandes quantidades de textos e produções”, e “metodologia 

antiga”. Um dos professores demonstrou-se preocupado sobre a exposição de textos 

de caráter pessoal, julgando necessário que determinadas áreas da plataforma 

tivessem acesso restrito. Fica, portanto, registrada na fala do respondente o medo 

de expor-se e o desejo de que sua individualidade fosse preservada. 

Os professores respondentes relatam que gostariam de trabalhar com e-

mail, cartas, mensagens, descrições, narrativas (relatos), essays, articles, reviews, 

gráficos, estatísticas e resumos. Julgo pertinente salientar que, embora 

anteriormente tenham declarado que gostariam de um curso que os auxiliasse ou se 

relacionasse à sua prática docente, solicitam textos com os quais não necessitarão 

lidar com seus alunos em sala de aula, como será possível verificar, na sessão que 

apresento a seguir, que apresentará as necessidades sugeridas pela Proposta 

Curricular (São Paulo, 2008) e pelos Cadernos (São Paulo, 2008 a-g). 
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No que diz respeito ao que esperavam de um curso a distância de prática 

escrita para professores, os respondentes referem-se à “oportunidade de aprender a 

escrever ou escrever melhor”, “de troca de experiências”, “de formação”, “reflexão 

e transformação de sua prática docente a partir da experiência vivida” e “a uma 

certificação” que lhes possibilite pontuação em seus contextos de atuação.  

Assim, com a contribuição desses respondentes, pude delinear o perfil desses 

professores que atuam no Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade de São 

Paulo, suas necessidades, expectativas, visões e relação referentes à prática escrita 

pessoal e profissional em língua portuguesa e em língua inglesa, a prática escrita em 

língua inglesa de seus alunos, sua familiaridade com o computador, vivência de 

cursos a distância e o que acreditam que um curso dessa natureza de prática escrita 

em língua inglesa deva abordar.   

As informações fornecidas pelos respondentes e os textos por eles registrados 

me levam a acreditar que, de modo geral, os professores que atuam no Ensino 

Médio da rede pública estadual de São Paulo: (1) escrevem mais em língua 

portuguesa do que em língua inglesa para fins pessoais, ocorrendo o mesmo para 

fins profissionais; (2) sentem-se mais seguros em escrever em português por estarem 

mais familiarizados com a língua; (3) escrevem em língua inglesa embora acreditem 

ser uma tarefa difícil, pois não dominam a gramática e sentem a falta de 

vocabulário; (4) acreditam ser importante trabalhar a escrita em língua inglesa em 

sala de aula, embora não se sintam seguros ou satisfeitos com sua atuação; (5) 

consideram a gramática e o vocabulário aspectos centrais e necessários, pois tais 

aspectos são citados como os que precisam ensinar a seus alunos e também como 

sendo as dificuldades que eles apresentam em relação à prática escrita; (6) 

enxergam o processo da correção como uma tarefa difícil e desafiadora; (7) estão 

familiarizados com o uso do computador; (8) estão dispostos a participar de cursos 

a distância, embora muitos deles não tenham experienciado tal vivência 

anteriormente e, portanto, não estejam conscientes do comprometimento 

necessário e dos desafios e, (9) acreditam que um curso a distância de prática escrita 

possa ser interessante e proveitoso.  

Com base em Hutchinson & Waters (1987), apresento abaixo um quadro 

que sintetiza as necessidades e expectativas dos professores respondentes do Ensino 

Médio da rede pública estadual e os tipos de textos coincidentes: 
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Necessidades em língua inglesa Expectativas 

escrita em língua 

inglesa 
ensino em língua 

inglesa 
escrita em língua  

inglesa 
e-mails 

 

 

provas 

e-mails 

cartas formais e informais 

descrições 

diários (relatos) 

cartões postais 

instruções 

parágrafos 

recados 

textos para chats 

postagens em sites de 

relacionamento 

e-mails 

cartas 

descrições 

narrativas (relatos) 
articles 

estatísticas 
essays 

gráficos 

mensagens 

resumos 
reviews 

      

            Quadro 3.2 - Síntese das necessidades e expectativas dos respondentes 

 

 

 

Tais informações foram de grande valia para o desenho do curso de prática 

escrita, pois, a partir delas, pude concluir sobre as necessidades de escrita e ensino, 

bem como as expectativas dos professores em relação à produção textual em língua 

inglesa. Podemos notar que e-mails; cartas formais e informais, e descrições são 

mencionadas nos três segmentos, sendo, portanto, tipos de textos a serem 

trabalhados ao longo do curso, de acordo com os professores respondentes. 

Todavia, como o curso objetivava professores do Ensino Médio da rede pública 

estadual de ensino, na cidade de São Paulo, necessitei complementá-las fazendo, 

também, um estudo da Proposta Curricular (São Paulo, 2008) e dos Cadernos (São 

Paulo, 2008a-g) que apresento a seguir. 

 

 

3.2 As Necessidades Expressas nos Documentos Oficiais 
 

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo realiza um projeto cujo 

intuito é, a partir de 2008, propor um currículo para os níveis de Ensino 

Fundamental - Ciclo II e Médio - e elabora, como resultado, uma Proposta 

Curricular (São Paulo, 2008), que implanta na rede estadual. Esse documento 

objetiva apresentar os princípios que norteiam o trabalho desenvolvido nas escolas, 

garantindo conhecimentos e competências para que todas as instituições 

funcionem, de fato, como uma rede, possibilitando o desenvolvimento e a 
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articulação das competências necessárias para o enfrentamento do mundo moderno 

e contextualização no mundo do trabalho, priorizando a leitura e a escrita (São 

Paulo, 2008: 8-11). Para a viabilização desse projeto, a Proposta Curricular (São 

Paulo, 2008) se complementa com os Cadernos do Professor, 

 

 

... organizados por bimestre e por disciplina. Neles, são apresentadas 

situações de aprendizagem para orientar o trabalho do professor no 

ensino dos conteúdos disciplinares específicos. Esses conteúdos, 

habilidades e competências são organizados por série e acompanhados de 

orientações para a gestão da sala de aula, para a avaliação e a 

recuperação, bem como de sugestões de métodos e estratégias de trabalho 

nas aulas, experimentações, projetos coletivos, atividades extraclasse e 

estudos interdisciplinares (São Paulo, 2008: 9). 

 

 

A Proposta Curricular (São Paulo, 2008) para a disciplina de Língua 

Estrangeira Moderna (LEM), para o Ensino Fundamental - Ciclo II e Médio – 

salienta que a citada disciplina contribui para a formação do indivíduo, uma vez 

que propicia o contato do educando com os outros, por meio do sentir, viver e se 

expressar, permitindo-lhe tornar-se membro de diferentes comunidades discursivas 

e estabelecendo relações com diferentes grupos, mediadas pela linguagem (São 

Paulo, 2008: 41).  

Como mencionado na Proposta Curricular (São Paulo, 2008, 41-44), na 

trajetória da inclusão da LEM, as principais orientações metodológicas foram de 

ênfase estruturalista e comunicativa. A orientação estruturalista teve como palavra-

chave o saber. O enfoque era dado à descrição da estrutura da língua, com a 

ampliação do repertório de estruturas gramaticais analisadas em textos escritos, 

geralmente descontextualizados. A segunda orientação, a comunicativa, teve como 

palavra-chave o fazer. O foco passou, então, a ser a língua em uso e, embora se 

propusesse a trabalhar as quatro habilidades (ler, falar, ouvir e escrever), a prática 

oral e o desenvolvimento da fluência eram priorizados. Por sua vez, a orientação 

atual enfatiza os letramentos múltiplos que se sustentam nas relações existentes entre 

o saber e o fazer. Essa orientação não privilegia nem a gramática nem as funções 

comunicativas, mas tem o intuito de promover o conhecimento e, segundo a 

Proposta Curricular, “o reconhecimento de si e do outro, traduzido em diferentes 
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formas de interpretação do mundo, concretizadas nas atividades de produção oral e 

escrita” (São Paulo, 2008: 43). 

No Ensino Fundamental - Ciclo II -, a Proposta Curricular (São Paulo, 

2008: 43-44) tem como objetivo engajar o aluno em práticas de leitura e escrita que 

sejam mediadas pela oralidade, bem como promover a autonomia para que o aluno 

desenvolva capacidade para aprender a aprender uma língua estrangeira. No 

Ensino Médio, os alunos deverão ter a oportunidade de utilizar e aprofundar os 

conhecimentos anteriormente construídos, em situações que levem ao exercício da 

reflexão crítica, possibilitando que haja um diálogo entre o mundo escolar, a 

formação do cidadão e o mundo do trabalho. Para tal, houve a elaboração dos 

Cadernos redigidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e 

distribuídos a partir de 2008, para o professor.  

Apresento, a seguir, uma síntese que faço, dos tipos de produção escrita, 

apresentados por séries25 para o Ensino Fundamental - Ciclo II - e o Ensino Médio, 

de acordo com a Proposta Curricular (São Paulo, 2008: 45-56) e os Cadernos (São 

Paulo, 2008 a-g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 A Proposta Curricular do Estado de São Paulo (São Paulo, 2008) para LEM apresenta as 

informações por séries: Ensino Fundamental – Ciclo II – 5ª Série, 6ª Série, 7ª Série, 8ª série.  
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Ensino Fundamental – Ciclo II 

 

 

5ª. 

Série 

- cartão de identificação escolar 

- pôsteres sobre a presença da língua inglesa no quotidiano 

- cartaz com ilustração de espaços da escola e da sala de aula (nomes escritos e eventual        

proposta de reorganização dos espaços) 

- planta baixa de uma casa (cômodos e itens de mobília identificados) 

 

6ª. 

Série 

- descrição de diferentes espaços comerciais e comunitários do bairro, suas funções e ações 

que neles ocorrem, apontamentos de intervenções para melhorias sociais 

- cartão de identificação de um esportista ou esporte 

- folheto ilustrado sobre uma opção de lazer na cidade ou bairro 

- perfil individual no qual conste dados pessoais e preferências 

 

7ª. 

Série 

- pôster com texto informativo sobre uma data comemorativa 
- coletânea com e-mails ou cartas para epals ou penpals 

- cardápio saudável para a cantina da escola 

- entrevista com pessoas mais velhas sobre sua adolescência 

 

8ª. 

Série 

- biografia de uma pessoa 

- descrição de um produto ou equipamento  

- roteiro para dramatização (episódio da vida dos alunos) 

- relato autobiográfico (apresentação pessoal, fatos marcantes e expectativas para o futuro) 

 

Ensino Médio 

 

 

1ª. 

Série 

- folheto com programa de intercâmbio para alunos estrangeiros que queiram estudar no 

Brasil 

- manchetes para um jornal da escola 

-horóscopo, cruzadinhas e informes de lazer e cultura 

- leads para notícias e montagem de jornal 

 

2ª. 

Série 

- resenha sobre um filme 

- roteiro de anúncio publicitário e peça publicitária 

- carta para seção de revista juvenil “pergunte ao especialista” 

- roteiro e dramatização de esquete baseada em um livro ou filme 

 

3ª. 

Série 

- relato de experiência de voluntariado 

- anúncio pessoal para candidatar-se a emprego 

- depoimento pessoal sobre planos profissionais futuros 

- minicurrículo 

 

Quadro 3.3 – Produção escrita para o Ensino Fundamental - Ciclo II - e o Ensino Médio 

 

 

Esses são, portanto, os tipos de produções escritas que devem ser 

trabalhados com os alunos ao longo do Ensino Fundamental – Ciclo II – e Ensino 

Médio e com os quais os professores da rede pública estadual de ensino precisam 

estar familiarizados.  

Apresento, a seguir, o perfil dos professores participantes, isto é, dos 

professores do Ensino Médio da rede pública estadual da cidade de São Paulo que 

efetivamente participaram do curso a distância de prática escrita em língua inglesa, 

desenhado a partir de suas necessidades, sob a perspectiva da complexidade. 
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3.3 Necessidades, interesses e expectativas reveladas pelos 

participantes do curso: professores do Ensino Médio 

 

Como mencionado no capítulo anterior, após dois meses de busca, contei 

com sete participantes, embora apenas quatro deles acessassem regularmente a 

plataforma explorando o ambiente e desenvolvendo as atividades propostas. Após 

um mês do início do curso, uma das professoras comunicou que não seria mais 

possível participar. Como outros dois professores não colaboravam, os desliguei do 

curso, comunicando-os via mensagem eletrônica. Contei, portanto, com quatro 

professores participantes26 durante a fase de implementação do curso, que apresento 

a seguir: 

 

o Teresa – Licenciada em Letras (tradução e interpretação), com 20 anos 

de experiência no ensino regular e aulas em uma creche do município 

de São Paulo. 

o Manuela – Graduada em Letras (inglês/ português), com 17 anos de 

experiência no ensino regular e 14 anos em aulas particulares. 

o Natália – Licenciada em Letras, com 10 anos de experiência no ensino 

regular e 6 meses de experiência em escolas de idiomas. 

o Ricardo – Mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, 

com 9 anos de experiência no ensino regular e em escolas de idiomas. 

    

 

As necessidades, interesses e expectativas desses professores foram 

reveladas por meio da aplicação do Questionário dos Professores Participantes que 

objetivava identificar suas necessidades de escrita pessoal e profissional em língua 

portuguesa e inglesa, sua relação e a de seus alunos com essa prática, sua 

familiaridade com o computador, experiência e visão em relação a cursos a 

distância, suas expectativas e o que acreditavam um curso de prática escrita em 

língua inglesa devesse abordar.  

                                                 
26

 De acordo com Palloff & Pratt (1999:55), o número reduzido de participantes assegura a 

participação, elemento chave do ensino a distância, e previne sobrecarga de informações no 

ambiente. 
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Questionados sobre o que necessitam escrever em língua inglesa para fins 

pessoais, Natália afirma fazer postagens no Facebook; Manuela escreve resenhas, e-

mails e participa de sites de relacionamento e Ricardo escreve e-mails. Teresa diz não 

escrever em inglês para fins pessoais embora almeje aperfeiçoar a escrita de cartas 

formais. Já em relação à escrita em língua inglesa para fins profissionais, Natália 

menciona a elaboração de exercícios, atividades e provas; Teresa comenta sobre a 

elaboração de cartas formais, e-mails e instruções; Manuela diz escrever e-mails, 

diários (relatos), anotações, provas e todo o tipo de matéria para aulas, enquanto 

Ricardo afirma não escrever para esses fins. Fica, portanto, a percepção de Ricardo 

da não necessidade de se escrever em língua inglesa em sua prática docente embora 

lecione esse idioma. Essas são, portanto, suas necessidades (Hutchinson & Waters, 

1987), que coincidem com as informações obtidas, anteriormente, com os 

professores respondentes.   

Os quatro professores participantes afirmam gostar de escrever em língua 

inglesa para “aprimorar e trocar conhecimentos com outras pessoas” (Ricardo), por 

ser “uma oportunidade para enriquecer o vocabulário e atuar no mundo” (Teresa) 

ou, como afirma Manuela, que se diz apaixonada pela língua, como uma forma de 

manter contato com a língua e não esquecê-la. Todavia, embora se sintam 

encorajados a escrever pelas razões citadas, apenas Teresa vê a escrita em língua 

inglesa como uma tarefa fácil. Manuela diz ser difícil escrever devido à falta de 

vocabulário e por se sentir insegura quanto à qualidade de sua escrita; Ricardo 

afirma não desvincular a escrita em língua inglesa do pensamento em língua 

materna, e Natália acredita que a escrita exija conhecimentos prévios, afinidade e 

habilidade. 

Os professores responderam afirmativamente quando questionados se 

gostam de ensinar a prática escrita em língua inglesa. Natália julga ser uma 

atividade importante e afirma que tenta desenvolver “um trabalho diferenciado nas 

aulas que ministra na rede estadual”, embora não explicite o que compreende esse 

trabalho. Ricardo gosta de ensinar a escrita embora a considere uma tarefa 

complicada, pois os alunos não desenvolveram a habilidade anteriormente. Teresa 

salienta a importância de os alunos dominarem a prática escrita em língua inglesa, 

já que “poderá fazer parte do seu quotidiano e influenciar suas vidas profissionais” 

e Natália menciona o tipo de atividades que propõe a seus alunos na rede estadual, 
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ou seja, a confecção de cartazes com informações pesquisadas, em grupo, pelos 

alunos. Manuela, por sua vez, relata o trabalho que desenvolve em relação à escrita 

na escola pública e nas aulas particulares, deixando transparecer uma diferença no 

trabalho desenvolvido nos diferentes contextos como notamos nos trechos a seguir 

extraídos do questionário por ela respondido: 

 

No caso dos alunos da escola pública, sempre que possível proponho 

tarefas em que eles podem produzir textos em inglês, geralmente para 

cartazes com informações por eles pesquisadas. Deixo que em grupos eles 

construam o texto e só depois eu os ajudo a revisar os textos. Sinto que 

eles gostam de fazer essas produções – e percebo que eles gostam de 

produzir aquilo que pode ser visto e apreciado por outros.  

 

Nas aulas particulares, às vezes peço pequenas redações sobre temas 

trabalhados em aula, pois acho que quando eles têm essa oportunidade 

consigo perceber o que de fato eles conseguiram apreender de estrutura e 

vocabulário para textos escritos, e, portanto, consigo ver melhor o que 

eles já conseguem produzir e o que necessita de mais orientação.  

 

Creio que seja importante salientar, neste momento, que nenhum dos 

participantes faz menção à prática escrita como um processo que necessita de 

geração, formulação e refinamento de idéias, conforme Zamel (1987) e Cox (1994), 

que requer planejamento, escrita, reescrita, negociação de significados, revisão, 

editoração, consciência de um leitor, apropriação a um determinado objetivo e 

contexto ou procedimentos, como afirmam Zamel (1987), Cox (1994), Maybin 

(1996), Grabe & Kaplan (1996), Friedlanger (1996) e Krapels (1996). A prática 

escrita também é vista por esses professores participantes como algo desvinculado 

das demais atividades que ocorrem na sala de aula, da vida acadêmica e pessoal de 

seus alunos, da escola e do mundo, não estabelecendo uma relação entre este todo - 

a escrita - com as aulas, parte de um todo maior - o mundo - (Morin: 1999/2006a, 

2005/2006) ou mesmo uma prática social, como salientam Dewey (1933/1959), 

Maybin (1996) e Passarelli (2004). Há, portanto, necessidade desses professores 

repensarem a produção textual, sua prática docente e a inter-relação existente entre 

elas. Mais uma vez, os aspectos aqui ressaltados pelos professores participantes vão 

ao encontro das informações presentes nos questionários dos professores 

respondentes, comentados anteriormente. 

Todos os professores participantes do curso parecem conscientes da 

importância da prática escrita na formação de seus alunos, embora ela não tenha 

destaque em suas aulas. Natália deixa transparecer a dificuldade que sente ao 
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trabalhar com o ensino da escrita devido à necessidade de despertar o interesse dos 

alunos (aspecto mencionado por Maybin, 1996) e Teresa ressalta a dificuldade em 

lidar com a defasagem que os alunos têm em relação ao vocabulário, havendo 

necessidade de mais tempo para abordar tais aspectos em sala de aula. Por sua vez, 

os outros dois professores afirmam que:  

 

  ... a habilidade escrita em minhas aulas tem ficado a margem, uma vez 

que os alunos resistem a ela. Acredito que essa resistência se deve ao fato 

de o aluno nunca ter sido exposto a essa habilidade (Ricardo). 

 

... a produção de textos não ocupa um espaço considerável. (...) 

preocupo-me bastante com a interpretação de textos, e a produção deles 

realmente fica para segundo plano. Às vezes penso e tenho receio de que 

se eu propuser muita coisa para ser escrita, eles poderiam se sentir 

desmotivados – posso estar errada. Mas normalmente eles me 

surpreendem com pequenos textos que eles produzem para cartazes, pois 

são melhores do que a princípio eu poderia supor. (...) Penso que seria 

necessário, primeiramente, levantar as várias situações em que nós 

brasileiros, podemos ter a necessidade de escrever em inglês, para 

podermos motivar nossos alunos para esse tipo de produção – 

principalmente no caso da escola pública, já que nossos alunos serão 

imediatamente cobrados apenas quanto à leitura .... (Manuela). 

 

Transparece no relato desses professores que pouco trabalho é, efetivamente, 

feito com os alunos em relação à prática escrita em sala de aula e, também, a 

consciência de que é necessário trabalhar a resistência e a motivação dos alunos. 

Outro aspecto a se considerar é a surpresa de uma das professoras participantes em 

relação à qualidade do trabalho apresentado pelos alunos, que, segundo a mesma, 

“produzem mais do que ela espera”. 

Quando abordados sobre o que precisam ensinar a seus alunos para que 

escrevam em língua inglesa, Natália retoma a importância do vocabulário e da 

gramática. Ricardo foca nos tipos de textos a serem ensinados, que segundo ele, 

precisam ser úteis aos alunos em seu quotidiano como, por exemplo, e-mail e 

currículo. Manuela faz, novamente, uma distinção entre o trabalho desenvolvido 

na escola pública e nas aulas particulares como deixa claro o trecho abaixo: 

 

... “não ensino” (...) proponho uma tarefa (por exemplo, um cartaz sobre 

um tema trabalhado nos cadernos) e eles produzem seu texto. 

Normalmente eles fazem em português, primeiro, e depois em grupo, eles 

constroem o texto em inglês. Sempre passo para revisar (...) não ensinei 

nenhuma estratégia de produção de texto escrito para eles (da escola 

pública) (...) utilizam de seu conhecimento prévio, dicionário, talvez até 

de dicionários ou tradutores online, mas no geral eles mesmos produzem 
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seus textos. Como essa produção costuma envolver tópicos, parte do 

vocabulário foi apresentado na própria apostila. 

Já os particulares, a redação é sempre sobre um tema da aula e 

vocabulário da aula; normalmente recomendo que eles não façam em 

português para depois verter, (...) que apenas se utilizem do dicionário 

para uma ou outra expressão. Costumo dar um exemplo do que espero 

do texto, ou o que eu espero que eles enfoquem, e não costumo 

determinar um número de linhas .... (Manuela). 
 

 

Fica registrado, no excerto da professora participante, a distinção, a 

dissociação no trabalho que desenvolve no ensino regular e nas aulas particulares, 

pois exerce práticas docentes diversas em relação à produção escrita. Retomando 

sua fala, na escolar regular é permitida a elaboração dos textos em língua materna 

seguida de uma versão, sem que estratégias de produção sejam trabalhadas ou foco 

seja dado ao processo. Por sua vez, nas aulas particulares parece haver uma maior 

preocupação em relação a esses aspectos. Acredito, assim, que esse seja um dos 

aspectos relevantes a se abordar e investigar durante o curso de prática escrita. 

Em relação ao que julgam essencial saber para ensinar escrita em inglês, 

Teresa retoma o aspecto do vocábulo, afirmando que precisamos saber a origem 

das palavras. Natália acredita que devamos ser capazes de “desenvolver de maneira 

correta esta habilidade” para poder ensiná-la; Ricardo se atém à “aplicação do 

conhecimento linguístico às situações de uso” e Manuela relata a necessidade de se 

mostrar ao aluno a importância da escrita, de se estabelecer objetivos claros e 

“quanto às estratégias de ensino da escrita, honestamente não me lembro de ter 

ensinado na escola pública”, embora ela mencione que com os alunos particulares 

faça uso “dos mesmos princípios dos textos que produzimos em língua materna”. 

Fica clara, novamente, na fala da participante, uma distinção no caráter do 

trabalho desenvolvido nos seus dois contextos de atuação, ou seja, na escola 

pública e nas aulas particulares. Desta forma, retomando a teoria, mais uma vez os 

professores participantes do curso não veem a prática escrita como um processo 

(Zamel, 1987 e Cox, 1994) ou como prática social (Dewey, 1933/1959; Maybin, 

1996 e Passarelli, 2004), que requer procedimentos (Zamel, 1987; Cox, 1994; 

Maybin, 1996; Grabe & Kaplan, 1996; Friedlanger, 1996 e Krapels, 1996). 

Natália vê o ensino da escrita em língua inglesa como uma tarefa difícil 

porque os alunos “muitas vezes não conseguem escrever direito e não entendem o 

que é pedido”. Ricardo e Teresa concordam com Natália, pois, para Ricardo, “os 
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alunos do Ensino Médio nunca foram habituados a escrever nas séries do Ensino 

Fundamental” e, para Teresa, os alunos “reclamam muito porque não tem 

vocabulário o suficiente”. Por sua vez, Manuela faz novamente distinção entre seus 

alunos particulares e os alunos da escola pública. Trata-se de uma tarefa difícil para 

seus alunos particulares porque “eles não gostam de escrever” e afirma nunca ter 

pensado a respeito em se tratando de seus alunos da escola pública porque não vê 

“onde, na vida prática, eles usarão produção de textos em inglês”. 

Quanto ao que os alunos precisam saber para escrever, Natália ressalta o 

vocabulário, a gramática e a necessidade de conhecimentos prévios; Teresa enfatiza 

a vontade de se querer escrever; Ricardo menciona o conhecimento estrutural 

linguístico e a compreensão do que sejam gêneros textuais e Manuela o 

estabelecimento de objetivos claros e a conscientização dos instrumentos 

(dicionário, ajuda de um colega de turma, exemplos do livro, dentre outros) que 

possam auxiliar tanto na produção quanto no propósito da escrita. 

A correção das produções é vista, por todos os participantes, como uma 

tarefa difícil. Segundo Teresa, os alunos, muitas vezes, não conseguem escrever 

direito ou não entendem o que foi solicitado pelo professor, tornando a tarefa da 

correção mais trabalhosa, aspectos esses abordados por Zamel (1985), Leki (1996), 

Grabe & Kaplan (1996). Para Ricardo, palavras aparecem aleatoriamente 

dificultando a compreensão. Por sua vez, Manuela menciona as dúvidas do 

professor em relação a como proceder na correção, como salienta no trecho que 

apresento a seguir, retirado do questionário por ela respondido: 

  

... às vezes não sei se devo corrigir tudo que está errado, ou se apenas a 

estrutura que deveria ser focada ou treinada, e também, tenho dificuldade 

de quantificar um trabalho escrito (ou seja, dar nota numérica). Também 

fico em dúvida se devo apenas apontar o erro e deixar o aluno descobrir 

onde errou, ou se dependendo do nível eu realmente posso dizer o que 

seria melhor naquela construção. Essa dúvida surge bastante, pois 

quando corrijo exercícios, normalmente eu não dou a resposta certa, eu 

só falo que precisa ser corrigido e deixo o aluno tentar até acertar – mas 

em redações costumo apontar diretamente onde está o problema, e não 

sei se isso é bom (Manuela). 
 

 

A fala da participante me faz notar a necessidade de se trabalhar e se refletir, 

ao longo do curso a distância, sobre aspectos relacionados à correção, discutidos na 

literatura na área por Zamel (1985), Cox (1994), Cavalcanti & Cohen (1996), Leki 

(1996), Grabe & Kaplan (1996), Ferris (2003), Muncie (2000) e Guedes (2009). Esse 
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aspecto também se fez notar na questão direcionada a como esses professores 

efetivamente corrigem as produções escritas. Obtive algumas respostas vagas e 

outras mais pontuais, como podemos notar nos excertos que apresento a seguir, 

mas que corroboram a necessidade de se abordar esse aspecto ao longo do curso: 

 

As produções da escola pública são sempre em grupo – e eu peço a eles 

para fazerem um rascunho, passo de grupo em grupo e vou corrigindo ao 

mesmo tempo que explico onde está errado e peço para eles refazerem. E 

também reforço o que está bom e que compreendi o que produziram 

(Manuela). 

    

 Levando em conta o universo em que eles atuam, levo em conta a 

experiência deles com a língua e seus avanços (Natália). 

  

Valorizo os que se habilitam a fazê-lo (Teresa). 

 

Eu procuro levar em conta critérios como:  

Adequação ao gênero textual (estrutura dos parágrafos e conteúdos 

gramaticais trabalhados); 

Adequação ao tema solicitado (Ricardo). 

  

 

Em relação a experiências prévias online, Teresa é a única que nunca 

participou de um curso a distância. Ricardo e Natália já fizeram anteriormente um 

curso, com duração variando entre três e cinco meses e gostariam de repetir a 

experiência, pois acreditam ser “uma forma de reciclagem” e “uma maneira 

interessante de se adquirir conhecimento”. Manuela, por sua vez, participou de 

quatro cursos a distância, com duração variando de um mês a um ano e repetiria a 

experiência porque gosta de “estudar usando o computador, imprimindo seu 

próprio ritmo, horários e organização”. Fica, portanto, registrado, na fala de 

Manuela, o aspecto do ambiente assíncrono que pode ser acessado a qualquer 

momento e gerenciado de acordo com as necessidades dos participantes. Todavia, 

como mencionado anteriormente, almejamos uma aprendizagem assíncrona que 

envolva tarefas experienciais, discussões e projetos (Driscoll,1998: 26), um 

ambiente de ensino e aprendizagem mais interativo, que permita interação entre os 

alunos e não apenas com o programa educacional (Palloff & Pratt,1999:4), aspecto 

esse que foi abordado com os professores participantes como podemos ver no 

parágrafo a seguir.  

Em relação à interação professor-aluno, aluno-aluno, aluno-conteúdo, 

Teresa não faz comentários e Ricardo e Natália não comentam tais aspectos 

separadamente. Ricardo acredita que todos os padrões de interação sejam de 
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extrema valia em um curso a distância. Natália ressalta o papel do professor como 

mediador e o fato dos alunos necessitarem “contato com os outros alunos e o 

conteúdo que lhes servirá de guia”. Manuela menciona os itens em separado e vê o 

professor “como um mediador que proporá uma tarefa e estará à disposição dos 

alunos para sanar quaisquer dúvidas e dar uma devolutiva”. Em relação à interação 

aluno-aluno a participante acredita que o curso oferecerá leituras, sugestões, 

avaliação e questionamento das produções feitas pelos colegas e, quanto a interação 

aluno-conteúdo, ela se dará de forma autônoma pelo aluno. 

Foi também solicitado aos participantes que mencionassem o que achavam 

pertinente ser abordado e o que gostariam de trabalhar. Teresa não fez 

especificações; Ricardo menciona “procedimentos de abordagem da habilidade 

escrita e como avaliar tal habilidade”; Manuela salienta que seria interessante 

trabalhar “as estratégias de uma produção adequada aos diversos gêneros uma vez 

encontramo-nos em uma época em que os gêneros são o foco da aprendizagem de 

leitura/escrita”. Embora se tratasse de um curso de prática escrita Natália 

menciona a conversação, atividades lúdicas, cultura dos países de língua inglesa, 

literatura e novidades. Todavia, Manuela levanta uma dúvida ao perguntar se o 

curso tinha o intuito de ensiná-los a escrever na modalidade a distância ou “para 

treinar nós, professores, a como ensinar nossos alunos a escrever, na modalidade a 

distância?”. A aluna tem a percepção de que o curso, além de instrumentalizá-la em 

relação à prática escrita em língua inglesa, voltada para suas necessidades e sua 

prática docente, também a auxiliará a refletir sobre sua prática docente e a forma 

como trabalha com a escrita dentro e fora da sala de aula. Quanto a aspectos que 

não gostariam de abordar, apenas Ricardo faz ressalvas à “gramática com enforque 

normativo”, enquanto os demais participantes não fazem sugestões. 

Concluo a investigação questionando sobre os tipos de textos que gostariam 

que fossem trabalhados. Manuela reforça que gostaria dos “que mais 

provavelmente usaríamos no dia-a-dia”; Ricardo de “textos relacionados à 

realidade de nossos alunos como: e-mails, cartas formais e informais, elaboração de 

currículo, etc”; Natália de trabalhar com “diferentes tipos de textos, pois isso ajuda 

o aluno a ter um leque maior de possibilidades e probabilidades” e Teresa de textos 

diversos porque precisa “ter uma idéia do global e absorver todos os tipos de texto 

agora”. Fica, assim, registrada a relação que esses professores gostariam de 

estabelecer entre o curso e a sua prática docente, ocorrendo assim, uma não 
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compartimentação, fragmentação e uma tentativa de se contemplar os princípios 

que nos ajudam a pensar a complexidade propostos por Morin (1999/2006a, 

2005/2006). 

Apresento a seguir um quadro que sintetiza as necessidades e expectativas 

(Hutchinson & Waters, 1987) dos professores do Ensino Médio da rede estadual 

participantes do curso a distância de prática escrita em língua inglesa, no qual 

podemos ver os tipos de textos recorrentes: 

 

 

Necessidades em língua inglesa Expectativas 
escrita em língua 

inglesa 
ensino em língua 

inglesa 
escrita em língua  

inglesa 
e-mails 

cartas 

 

diários (relatos) 

exercícios 

instruções 

postagens no Facebook 

provas 

resenhas 

e-mails  

 

currículo 

e-mails 

cartas formais e informais 

currículo 

                             

Quadro 3.4 - Síntese de necessidades e expectativas dos professores participantes 

 

 

Esses foram, portanto, os quatro professores participantes do curso a 

distância, seus desejos, necessidades, expectativas, visões referentes à prática escrita 

pessoal e profissional em língua portuguesa e língua inglesa, sua relação com essa 

prática, a prática escrita escolar de seus alunos em língua inglesa, sua familiaridade 

com o uso do computador, suas experiências de vivência de cursos a distância, o 

que acreditam que o curso a distância de prática escrita em língua inglesa que 

iniciarão deva abordar.   

Considerando os elementos mencionados pelos professores participantes, os 

aspectos citados pelos professores respondentes, a Proposta Curricular (São Paulo, 

2008) e os Cadernos (São Paulo, 2008 a-g), procurei contemplar no curso a 

distância de prática escrita em língua inglesa, sob a perspectiva da complexidade, os 

seguintes tipos de textos, por meio de uma situação real de aprendizagem: 
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Tipos de Textos Professores 

Respondentes 

Professores 

Participantes 

Documentos Oficiais 

 

E-mail 
                

                √ 

                 

                   √ 

                

                 √ 

Cartas formais e 

informais 

             

                √ 

  

                   √ 

 

                 √ 

 

Relatos 

                

                √ 

                    

                   √ 

                

                 √   

 

Currículo 

                     

                   √ 

                  

                 √ 

 

Quadro 3.5 – Textos a serem contemplados no curso  
 

Neste capítulo, apresentei as necessidades e expectativas dos professores 

respondentes e dos professores participantes do curso a distância identificadas por 

meio da aplicação de questionários, bem como as necessidades sugeridas nos 

documentos oficiais - Proposta Curricular (São Paulo, 2008) e dos Cadernos (São 

Paulo, 2008 a-g). A interpretação de tais informações e textos possibilitou que eu 

tivesse uma ideia do perfil dos professores que atuam no Ensino Médio na cidade 

de São Paulo e, particularmente, os professores participantes, e os tipos de textos 

com que esses professores têm contato e precisam abordar em sua prática docente. 

Tais elementos foram a base para o desenho do curso a distância de prática escrita 

para professores do Ensino Médio da rede pública estadual, sob a perspectiva da 

complexidade, que apresento no capítulo a seguir. 
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CCaappííttuulloo  44    

 
 

Descrevendo os Fenômenos  

 
Neste capítulo, descrevo os fenômenos desenho e implementação de um curso 

a distância de prática escrita, para professores de língua inglesa do Ensino Médio 

da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, tendo como ponto de partida 

necessidades e expectativas identificadas junto aos professores respondentes, à 

Proposta Curricular (São Paulo, 2008), aos Cadernos (São Paulo, 2008 a-g) e 

daquelas expressas pelos professores participantes do curso a distância. 

Tendo por base o pensamento complexo e os princípios dialógico, 

hologramático e recursivo, propostos por Morin (1999/2006a, 2005/2006), o 

objetivo foi desenhar e implementar um curso de prática escrita que oferecesse aos 

professores participantes oportunidade para construção de conhecimento, tecendo e 

estabelecendo uma relação entre o conteúdo do curso, sua prática docente, sua 

vida, interesses, necessidades, expectativas, escola e sociedade. Visava oferecer um 

curso de natureza complexa, em que os professores participantes e eu, a professora 

pesquisadora e designer, lidássemos com os desafios, as incertezas, o imprevisível, o 

indeterminável, as contradições, a ordem/desordem/organização, com a 

construção de conhecimento pertinente ocorrendo por meio da interação e de um 

trabalho de caráter colaborativo (Morin, 1999/2006b; 2005/2006: 63-70; 

1990/2008: 196-273).  

Tinha, portanto, uma visão sistêmica a respeito do desenho e 

implementação do curso de prática escrita, pois como nos relembra Morin 

(1990/2008:259), Pascal já considerava impossível conhecer as partes sem conhecer 

o todo e vice-versa, uma vez que parte e todo se tornam complementares no 

movimento que os associa, sendo essa relação necessariamente medida pelas 

interações que constituem a organização do sistema (Morin, 1990/2008:264-265). 

Dessa forma, essa visão sistêmica nos permite afirmar que um sistema complexo 

compreende a conexão de seus componentes (como subsistemas) com as operações, 

interações e retroações dos mesmos de forma não linear (Tescarolo, 2004:66). 
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Cabe aqui salientar que, em uma visão complexa e sistêmica, o desenho de 

um curso nunca é feito a priori, na integra, sendo, portanto, construído, também, 

ao longo de sua implementação, explorando-se as conexões, as relações, as 

integrações, à medida que se vivencia o processo. Assim, para mim, o termo 

desenho, no contexto desta pesquisa, compreende o que mais comumente se 

denomina desenho e redesenho.  

Apresento, neste capítulo, as diferentes etapas que compreenderam os 

fenômenos em foco e que, portanto, os compuseram. Inicio pelo desenho, que 

antecedeu a implementação do curso e compreendeu a pré-definição dos tipos de 

textos que seriam trabalhados com os professores participantes, da situação real de 

aprendizagem que lhes seria proposta, da pesquisa e elaboração dos materiais 

teóricos de suporte, a escolha e definição dos links, o planejamento dos momentos do 

curso e suas subdivisões, e a exploração da plataforma Moodle, incluindo a 

definição do layout e da disposição dos elementos. A seguir, detalho a implementação 

do curso, descrevendo a experiência vivida por mim - a professora pesquisadora e 

designer - e os professores participantes, ou seja, por todos seus participantes. A 

implementação refere-se à inserção dos materiais e das atividades que compreendem 

os momentos na plataforma e ao gerenciamento dos alunos na realização das 

atividades propostas, que, por sua vez, fornecem subsídios para que o desenho seja 

pensado e repensado. 

 

4.1 Desenho 

 

No primeiro semestre de 2010, iniciei o desenho do curso. Na realidade, 

comecei a delinear o trabalho a ser desenvolvido: analisei os tipos de textos que 

pudessem ser trabalhados e busquei propor uma situação real de aprendizagem que 

fizesse parte da vida desses professores, definindo, assim, um dos componentes 

(subsistemas) que compreenderiam o curso, como exemplificam os excertos de 

minhas notas reflexivas abaixo: 

 

A idéia, então, é procurar o que coincide nos cadernos e os tipos de 

textos mencionados pelos professores. Isso é, ir aos cadernos, fazer um 

levantamento dos tipos de textos que serão solicitados aos alunos e cruzar 

essas informações com o que os professores mencionaram no 

questionário. 
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Inicialmente havíamos27 pensado em trabalhar com 6 tipos de textos, que 

estivessem relacionados entre si mas, após pensar melhor, achamos que 

talvez seja um número muito grande e seja melhor optarmos por 4 tipos 

de textos (...) Pensar em uma situação de vida que leve em consideração 

a necessidade de se elaborar determinados tipos de texto, como por 

exemplo, uma tarefa. Uma tarefa, a resolução de alguma coisa. Como se 
fosse um case, no qual tem-se um problema a resolver e para resolvê-lo 

tenho de passar pela redação de uma série de textos. Tudo, obviamente, 

enxergando a escrita como um processo. O ideal seria propor uma 

situação no início do curso que desencadearia uma série de outras 

situações decorrentes dessa inicial/original.  (...)  

 

Assim, ao longo das semanas os alunos, após terem sido expostos a essa 

situação, irão ter uma experiência que poderia ser uma experiência real 

de vida (...) 

 

Os questionários fornecem poucas informações consubstanciais em 

relação às necessidades de escrita. Dizem, por exemplo, que não há a 

necessidade de se escrever instruções. Como professores não escrevem 

instruções? Fica claro que não tem clara suas necessidades, não as 

enxergam. (...) Os cadernos fornecem os tipos de textos. O desafio agora 

é definir quais tipos de textos serão meu foco e a razão. 

 

 

 

A situação real de aprendizagem sobre a qual todo o curso foi desenvolvido foi 

a procura por uma colocação profissional. Este ponto de partida, ou seja, essa situação-

problema que seria oferecida aos professores participantes, levaria a um 

encadeamento de passos e à necessidade de se produzir uma série de textos para 

que participassem do processo de seleção de uma vaga oferecida por meio de 

anúncios de jornal. Ao lerem os anúncios e se interessarem por uma das ofertas, os 

professores participantes deveriam elaborar e enviar um e-mail, demonstrando seu 

interesse e solicitando mais informações. Essa mensagem seria respondida pelo 

empregador que solicitaria que enviassem uma carta de apresentação e currículo, 

como parte inicial do processo de seleção. A seguir, os professores participantes 

receberiam nova notificação do empregador comunicando que estavam incluídos 

no processo de seleção e, desta vez, solicitaria um relato de experiências e de 

futuros planos profissionais. Os professores participantes seriam, assim, chamados 

a elaborar tipos de produções escritas que podem fazer parte do seu contexto 

pessoal e profissional, tendo contato, pesquisando e produzindo textos que também 

fazem parte de sua prática docente, uma vez que são os tipos de textos que 

necessitam trabalhar com seus alunos em sala de aula - e-mail, carta formal, 

                                                 
27

 Decisão tomada conjuntamente com minha orientadora. 
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currículo, relato de experiências e de seus futuros planos profissionais -, segundo o 

levantamento feito nos documentos oficiais, como apresentado no capítulo 

anterior. Apresento abaixo um diagrama que ilustra a situação real de aprendizagem 

proposta: 

  

 

 

 

Figura 4. 1: A situação real de aprendizagem. 

 

O processo de definição da situação real de aprendizagem durou vários meses 

e necessitou de inúmeras idas e vindas aos documentos oficiais, aos questionários 

respondidos pelos professores respondentes e que estavam sendo por mim 

interpretados nesta fase da pesquisa, bem como uma série de encontros com minha 

orientadora. Pensávamos não apenas na situação real de aprendizagem, que era uma 

das partes que comporia o curso, mas no curso como um todo. Olhávamos sempre, 

com especial atenção, a escrita entendida como processo e repensávamos, 

retomávamos e refletíamos sobre a complexidade e seus princípios, como 

evidenciam os trechos de minhas notas que apresento a seguir: 

Situação - 
problema: procura 

por colocação 

Anúncios de Jornal 

E-mail (interesse e 
informação) 

Carta 
apresentação e 

currículo 

Relato de 
experiência de 

docência 

Relato de planos 
futuros 

Colocação 
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É definir as partes do sistema e em qual momento posso ligar uma à 

outra.(...) Tudo, obviamente, enxergando a escrita como processo. (...) 

Como diz a Mina, ao longo do curso e do processo, vou colocando, 

acrescentado elementos que desorganizem o sistema. 

 

... ao longo das semanas os alunos, após terem sido expostos à essa 

situação, irão ter uma experiência que poderia ser uma experiência real 

de vida, desenvolvendo a habilidade escrita e, na última semana, na 

oitava semana, teriam a oportunidade de refletir sobre toda a experiência 

vivida. Não apenas sobre a escrita per se; isto é, se acreditam escrever 

melhor agora, mas refletirem sobre a escrita como processo, todos os 

elementos que a compõem e também sobre o aprender e o ensinar a 

prática escrita. Propondo, também, que deixem, saiam do papel de aluno 

e enxerguem o curso se colocando no papel de professor. Como se veem 

também como produtores de textos, o que foi aprender inglês para eles 

(especificamente a questão da redação). 

 

 ... estou com as perguntas que a Mina me fez na cabeça: quais os opostos 

que estou propondo para o professor dialogar? Que tipos de contradições? 

Outras contradições surgirão? Como lidar com a escrita de forma 

complexa?  

 

Teoria e prática deveriam ir juntas, de forma que sejam trabalhadas 

conjuntamente de forma que não percebamos aonde vai uma e outra, 

onde começa e termina uma e outra. 

 

Como assegurar os princípios da complexidade (hologramático, dialógico 

e recursivo) no curso? 

 

Acho que o que ainda não está claro é o que abordarei no curso: os tipos 

de textos, como, quando, quais aspectos serão necessários, etc. (...) 

Agora, acho que a emergência é definir os tipos de textos, fazendo e 

retomando os questionários dos informantes e os cadernos do Estado. 

 

... resta a dúvida de como propor esses tipos de texto sem apresentá-los 

de forma fragmentada, compartimentalizada, como partes isoladas que 

não dialogam com as demais.  

Ah!!! O que farei com isso? Como irei organizá-las? Qual será a 

sequência? Ok, não busca um seqüenciamento fechado e engessado mas 

há um seqüenciamento, um encadeamento. Algo deve vir antes de algo. 

 

Cá estou lendo Behrens e Moraes e tentando buscar uma resposta ao meu 

dilema. Uma resposta não seria a palavra adequada porque sei que não 

existirá uma resposta final e pronta – não a encontrarei e não sei bem 

dizer se gostaria de uma resposta pronta para isso. O desafio está em 

buscar alternativas a possibilidades. (...) Será pela tentativa e erro, 

acredito eu. É tentar articular essas idéias com o plano de aula da Mina, 

com o material que tenho e que criei para o curso, com as necessidades 

dos professores e os textos que precisam efetivamente saber para ensinar 

aos alunos. É esse encaixe, essa engrenagem, essa união, esse casamento, 

essa sintonia que precisa ser criada. Um desenho “bom” precisará desse 

encaixe, dessa sincronia. 

Como, ainda não sei? 
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Retomando os trechos, refletia sobre a complexidade e seus princípios 

(Morin:1999/2006a, 2005/2006). Ao pensar sobre as partes que comporiam o todo 

do curso e de que forma se estabeleceria uma inter-relação entre elas; a relação 

entre o  curso, a vida pessoal e profissional dos professores participantes, bem como 

entre o aprender a escrever, ou seja, o curso e o aprender a ensinar a escrever; os 

questionamentos que afloravam e diziam respeito à fragmentação e ao 

sequenciamento, debruçava-me sobre o princípio hologramático. Ao questionar-me 

sobre teoria e prática e como poderiam se articular e caminhar conjuntamente ao 

logo do curso; pensar sobre a organização e estrutura do curso que causavam em 

mim grande desorganização e desestrutura; lidar com dúvidas e certezas; tomar e 

retomar decisões; pensar e repensar sobre os documentos oficiais, as necessidades e 

expectativas dos alunos e uma situação real de aprendizagem; desenhar e 

redesenhar; buscar alternativas; aprender a lidar com o meu medo e incertezas, 

corria riscos e negociava significados comigo mesma, contemplando, assim, o 

princípio dialógico. E todo esse movimento de ir e vir; retorno e estudo dos 

documentos oficiais e das necessidades e expectativas expressas pelos professores 

nos questionários; tomada e retomada de decisões; desenho e redesenho, me remete 

ao princípio recursivo.  

Para que os professores participantes experienciassem a situação real de 

aprendizagem ao longo de todo o curso, contariam com materiais de suporte 

explanatórios e exploratórios e a solicitação e possibilidade de pesquisa e produção, 

tanto individual quanto coletiva, por meio das tarefas propostas. Portanto, o curso 

contaria com uma parte teórica e outra prática, buscando sempre que houvesse um 

diálogo, uma relação constante entre as duas e a vida pessoal e profissional dos 

professores participantes. 

Todo esse processo de escrita e desdobramentos indica a natureza sistêmica 

da proposta, com operações, interações e retroações não lineares (Tescarolo, 

2004:66). A situação real de aprendizagem causará uma desordem no sistema – 

entropia, uma das propriedades gerais dos sistemas complexos -, da qual decorrerá 

uma auto-organização (enação), tendo sempre em mente os objetivos do curso que 

nos remetem à terceira propriedade dos sistemas complexos que é a teleologia 

(Tescarolo, 2004). 
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O início da elaboração da maioria dos materiais teóricos de suporte28, 

antecedeu a implementação do curso e para sua confecção contei com a literatura 

existente na área de escrita em língua inglesa, considerando as necessidades dos 

professores respondentes, bem como aspectos que julguei necessários abordar para 

que compreendessem a escrita como processo. Como mencionado, eles consistiam 

em suporte teórico, apresentando e explorando diversos aspectos da escrita aos 

professores participantes, com o intuito de permitir-lhes refletir sobre o que nela 

está compreendido. No início do curso, havia definido os materiais teóricos de 

suporte Writing; Planning; drafting, revising and editing e esboçado os relativos à 

Diction, tone and style; Paragraphs and sentences; Peer evaluation; Formal and informal 

letters e e-mail. Como salientado, apenas dois deles estavam finalizados e os demais 

sofreriam modificações para melhor atender às necessidades dos professores 

participantes antes de serem disponibilizados na plataforma. 

Nessa altura do desenho houve, também, a identificação de sites que 

pudessem auxiliar os professores participantes em relação a aspectos gramaticais e 

dicionários online que pudessem ser disponibilizados na plataforma. O intuito era 

que, caso fosse necessário, o acesso a tais links lhes permitisse, encorajasse e 

possibilitasse pesquisas individuais e conjuntas, contribuindo para a construção de 

conhecimento.  

Definidos os elementos mencionados, passei à ambientação na qual o curso 

se realizaria. Não contando com suporte técnico, explorei os aspectos referentes à 

diagramação, isto é, à aparência da plataforma. Busquei um layout que me fosse 

particularmente atraente e que me desse uma maior sensação de espaço físico, uma 

vez que gostaria de evitar que os professores participantes tivessem de rolar várias 

telas para que atingissem a aula desejada. Repensei a disposição dos elementos e 

espaços. Desloquei29 os elementos que se encontravam à direita da tela para o lado 

esquerdo, ficando, assim, com apenas duas colunas e criando mais espaço central 

para o local no qual as informações seriam disponibilizadas, como ilustram as notas 

reflexivas por mim elaboradas: 

 

                                                 
28 A compilação desse material de suporte originou o E-book: Writing Practice in English to High 

School Teachers – Prática escrita em inglês para professores do Ensino Médio / Maria Eugenia 

Witzler D‟Esposito. – São Paulo, SP, 2010. ISBN 978-85-911791-0-7, que está disponível, para 

visualização, no apêndice de número 3.  
29

 A ilustração desse deslocamento se encontra na figura 4.2. 
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... consigo acessar a página como professora e “brincar” na plataforma: 

descobrir onde as coisas se encontram, como postar arquivos, onde 

inserir informações, o que cada ícone causa. 

 

 

Pensando na organização espacial da página, como criar mais espaço, 

como deixar as coisas mais visíveis (...) opto por deixar a programação e 

aos tópicos à direita com o campo estendido e as demais caixas à 

esquerda. (...) Vou descobrindo como operacionalizar, como lidar com as 

possibilidades, ferramentas, limitações da plataforma, onde disponibilizar 

as coisas e como. 

 

 

 Penso em possibilidades de disponibilização. 

 Consigo inserir arquivos 

 Abro os fóruns, os nomeio, descrevo-os. 

 Mudo-os de lugar na plataforma, os desloco. 

 Penso aonde colocar as coisas e começo a tomar decisões 

 Vario o caráter das minhas funções para ter a visão do aluno. 

(...) 

 Tento esconder (clicando no olho) as informações/arquivos dos 

momentos e ao fazê-lo descubro que some também da visão dos 

alunos na coluna da esquerda, além dos momentos.  

 

 

Hoje tomei mais um baile da plataforma. Por mais que esteja me 

familiarizando algumas vezes não me lembro dos caminhos. (...) Depois 

de tempo descobri como inserir os links e como dividi-los usando a 

função. 

 

 

Decidi organizar e apresentar o curso em momentos, ao invés de semanas. 

Esta foi uma tentativa de romper com a idéia de temporalidade marcada, divisão 

cronológica das semanas e linearidade, uma vez que a duração de cada momento 

variaria de acordo com a necessidade de tempo para o desenvolvimento daquela 

fase. Cada momento corresponderia a uma etapa do processo de desenvolvimento 

do curso, a uma parte da situação real de aprendizagem, contribuindo diretamente 

para o alcance dos objetivos, estando inter-relacionado aos momentos anteriores e 

posteriores, como demonstram alguns excertos de minhas reflexões: 

 

Embora tenha tomado a decisão, por exemplo, de não nomear os tópicos 

como tal mas como momentos, não consigo ainda decidir o que cada um 

conterá embora já conte com uma série de arquivos e materiais. 

 

Aqui estou eu de novo tentando equacionar o que deve ser colocado onde 

e de que forma deve ser disponibilizado. Não é tão fácil assim fazer no 

virtual o que fazemos de forma natural no presencial.  

 

O curso está em minha cabeça; isto é, seu plano inicial, o caminho a ser 

seguido, mas a dificuldade em colocá-lo na plataforma é real. Me dá a 

sensação de quebra, de partes isoladas, pedaços aqui e acolá, tudo muito 

fragmentado.  
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Não quero deixar tudo em arquivos que terão de abrir. Isso me dá mais 

ainda a sensação de fragmentação, quebra. Acho que a sensação vem daí, 

abrir os arquivos e fechar. Me dá a idéia de algo estanque, que não tem 

relação com o que vem antes e depois. Abro, leio, faço algo e depois o 

fecho. (...) me dá a sensação de algo fechado em si. 

 

 

Como podemos notar nos excertos, há a recorrência de dois aspectos: (1) a 

complexidade - o princípio hologramático - que salienta a relação entre partes e 

todo e a não fragmentação, e (2) a ambientação, ou seja, a plataforma e a minha 

dificuldade em disponibilizar o curso nela. Porém, há uma relação estreita entre 

esses dois aspectos, pois a dificuldade de disponibilização na plataforma não ocorre 

apenas por ser um ambiente que não domino, mas, sim, porque desejo fazê-lo de 

forma complexa, ou seja, estabelecendo uma relação entre parte e todo, de forma 

que não haja uma fragmentação entre as partes que compõem o todo do curso – 

que estas partes não sejam vistas como partes isoladas, fechadas, estanques, 

desconectadas, sem que estabeleçam uma relação com as demais e também com os 

demais momentos. 

Defini os fóruns que poderiam auxiliar os professores participantes ao 

longo de todo o curso e sua disponibilização na plataforma. Optei por três deles: 

Fórum de notícias, Where to find and display information? e Content doubts, que 

posteriormente foi nomeado de Format Doubts. O fórum de notícias se caracterizou 

por ser um meio de comunicação entre os professores participantes e eu – 

professora pesquisadora e designer -, ao qual só eu tinha acesso, cabendo única e 

exclusivamente a mim as postagens. Foi, portanto, o local onde os anúncios 

ocorreram. O fórum Where to find and display information?  tinha o objetivo de ser um 

espaço no qual todos os participantes pudessem fazer postagens e estabelecer 

comunicação a respeito de dúvidas sobre onde encontrar e postar informações na 

plataforma. Por sua vez, no fórum Format Doubts, todos os participantes podiam 

postar seus questionamentos a respeito da estrutura da língua inglesa e do conteúdo 

desenvolvido no curso.   

A figura a seguir permite visualizar os aspectos mencionados, a partir da 

visão que os alunos teriam do curso30:    

                                                 
30

 Como professora do curso tinha a possibilidade de visualizá-lo também na função de aluno. Ao 

visualizar sob a ótica da função de professora, ou seja, com a edição ativada, ícones específicos eram 

disponibilizados na tela, como será ilustrado na figura 4.3.  
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Figura 4. 2: Layout e configurações - fóruns e momentos 

  

Explorei os recursos31 que a plataforma oferecia, observando as 

potencialidades e limitações de cada um deles, tendo em mente os objetivos do 

curso de prática escrita, e como inseri-los ao longo dos momentos. Também estudei 

as atividades32 disponíveis. Além de buscar informações sobre elas, tentei descobrir 

seus potenciais, simulando tarefas e pensando em possibilidades de utilização das 

mesmas. Embora tenha pesquisado sobre todas elas, não consegui descobrir como 

utilizar algumas, pois as explicações fornecidas pela própria plataforma não foram 

muito esclarecedoras. A próxima figura possibilita visualizar os aspectos 

mencionados, a partir da visão do professor, com a função de edição ativada:    

 

                                                 
31

 De acordo com a terminologia empregada na plataforma, os recursos disponíveis são: criar uma 

página de texto simples, criar uma página de web, link a um arquivo ou site, visualizar um diretório, 

usar um pacote IMS CP e inserir rótulo. 
32

 De acordo com a terminologia empregada na plataforma, as atividades disponíveis são: hot 

potatoes, base de dados, bookmarks, chat, diálogo, diário, escolha, fórum, glossário, lição, Nano Gong, 

pesquisa de avaliação, questionário, SCORM/AICC, tarefas (modalidade avançada de 

carregamento de arquivos, texto online, envio de arquivo único, atividade offline), webquest e wiki. 
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Figura 4. 3: Edição ativada - ícones, recursos e atividades 

 

 

 

O posicionamento e a disposição dos links que davam acesso a dicionários 

online e a sites que auxiliassem os professores participantes em relação a aspectos 

gramaticais também foram estudados. Em um primeiro momento, pensei em inseri-

los após o espaço reservado para os fóruns como podemos notar na figura que 

segue:  
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Figura 4. 4: Layout e configurações: links e fóruns 

 

 

Todavia, acreditava que, dessa forma, grande ênfase fosse dada aos links 

em detrimento do momento em foco no curso, gerando a necessidade de rolagem de 

tela para visualizá-lo. Assim, optei por disponibilizá-los na parte inferior da 

plataforma, como demonstra a figura a seguir: 
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Figura 4. 5: Layout e configurações - posicionamento final dos links 

 

Preocupei-me com a extensão dos textos que viesse a disponibilizar nos 

momentos para apresentar e propor as atividades para os professores participantes, 

pois como salienta Nielsen (1007, 1998, 2007, 2008, 2010) a forma como 

apresentamos os textos podem desmotivar, como demonstram os excertos abaixo, 

retirados de minhas notas reflexivas: 

 

... invoco com a quantia de informações na tela. Tem muita coisa escrita. 

Começo a cortar aqui e acolá. (...) Aqui estou eu novamente editando os 

textos. 

 

Sinto a necessidade de escrever, escrever e escrever instruções, 

justificativas e afins. Daí esbarro em grandes blocos de texto, que ocupam 

a tela e retorno aos textos tentando diminuí-los. Há a necessidade real de 

clareza, concisão, certeza do que se quer e de onde vai se chegar. Então, 

além do onde colocar e como, tem o que colocar e o que ele deve conter. 

A quantidade de informação. 

 

 

 Como percebemos na figura a seguir, nessa fase de exploração e 

experimentação, contava com longos trechos de textos que foram posteriormente 

lapidados: 
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Figura 4. 6: Extensão dos textos disponibilizados 

 

Enquanto explorava a plataforma, familiarizando-me com seus recursos e 

atividades, tomava decisões em relação ao layout da mesma, pensava, repensava e 

desenhava o curso. Organizava, concomitantemente, esses dois aspectos que se 

inter-relacionavam e que afetavam o desenvolvimento do mesmo. Retomava e 

repensava a situação real de aprendizagem, seu ponto de partida e os tipos de textos 

que deveriam ser produzidos pelos professores participantes; os materiais teóricos 

de suporte, de que forma organizá-los, disponibilizá-los, em que momento isso 

ocorreria e de que forma eles se relacionavam ao todo do curso. Retomava as 

atividades oferecidas pela plataforma, suas potencialidades e limitações em relação 

às tarefas que gostaria de propor e desenvolver, quais delas melhor atenderiam à 

estrutura e necessidades do curso e dos professores participantes, quais permitiriam 

pesquisa, reflexão, discussões, devolutivas e escrita processual. A experiência de 

exploração da plataforma, seus recursos e atividades, a definição da situação real de 

aprendizagem e os aspectos a ela relacionados, os materiais teóricos de suporte, bem 

como todos os demais aspectos relacionados ao desenho do curso que se faziam 

presentes neste momento, causavam em mim uma enorme desorganização interna. 
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Ao organizar um aspecto, desorganizava outro que precisava ser retomado e 

repensado e assim sucessivamente, em um movimento contínuo de ir e vir, de 

construção e reconstrução, tomada de decisões, certezas e incertezas, 

imprevisibilidade, medo e riscos.  

Havia um constante movimento de ir e vir, um olhar para as partes e o 

todo, considerando os sistemas que se inter-relacionam para a existência e 

desenvolvimento do curso, da aprendizagem e da construção conjunta de 

conhecimento, uma preocupação em relação à fragmentação e à linearidade. 

Transparecia, também, o diálogo entre opostos que estabeleci comigo mesma nos 

momentos de conflito interno; ou seja, de indecisões e tomada de decisões, certezas 

e dúvidas, organização, desorganização e reorganização, como colocar em prática 

o que havia visto na teoria, bem como nas fases de reflexão sobre as decisões 

tomadas e redefinições.  

Embora houvesse um sequenciamento para se atingir o objetivo final - a 

conquista da vaga que requer a elaboração de determinados textos - não havia 

rigidez ou linearidade, uma que vez que os professores participantes tinham a 

possibilidade de ir e vir livremente pela plataforma, acessando os diversos momentos 

e os links, retomando os materiais teóricos de suporte e os textos produzidos, 

modificando-os, revendo e repensando conceitos, agregando novos aspectos, com o 

intuito de se construir algo novo.  

Os excertos abaixo, extraídos de minhas notas reflexivas, ilustram essa 

preocupação, naquele momento, em contemplar os princípios propostos por Morin 

(1999/2006a, 2005/2006), permitindo que a complexidade permeasse todos os 

instantes da fase do desenho do curso: 

 

 

Teoria e prática deveriam ir juntas, de forma que sejam trabalhadas 

conjuntamente de forma que não percebamos aonde vai uma e outra, 

onde começa e termina uma e outra. 

 

... resta a dúvida de como propor esses tipos de texto sem apresentá-los 

de forma fragmentada, compartimentalizada, como partes isoladas que 

não dialogam com as demais. Ah!!! O que farei com isso? Como irei 

organizá-las? Qual será a sequência? Ok, não busca um sequenciamento 

fechado e engessado, mas há um sequenciamento, um encadeamento. 

Algo deve vir antes de algo. 

 

Vou inserindo aos poucos indo e vindo, apagando coisas, modificando 

outras, inserindo. Vou construindo, amarrando, conectando, ligando as 

coisas. (...) Me distancio, olho para o que foi feito, decido mudar, 

incorporo novos elementos, busco elementos que anteriormente tinham 
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sido jogados fora, mas que agora parecem novamente pertinentes, busco 

elementos novos, e, assim, vou formando, tecendo, criando. 

 

As idéias e dúvidas vem ao mesmo tempo. (...) O curso está em minha 

cabeça; isto é, seu plano inicial, o caminho a ser seguido, mas a 

dificuldade em colocá-lo na plataforma é real. Me dá a sensação de 

quebra, de partes isoladas, pedaços aqui e acolá, tudo muito 

fragmentado. 

 

Retomo o curso. Ao vê-lo na plataforma mil perguntas me vem à mente. 

Não gosto de muitas coisas que estão lá. Estou perdida! Pareço não saber 

onde estou e para onde vou, embora eu saiba. As coisas todas me 

parecem quebradas, fatiadas, isoladas, pequenas partes. 

 

Não quero deixar tudo em arquivos que terão de abrir. Isso me dá mais 

ainda a sensação de fragmentação, quebra. 

Acho que a sensação vem daí, abrir os arquivos e fechar. Me dá a idéia 

de algo estanque, que não tem relação com o que vem antes e depois. 

Abro, leio, faço algo e depois o fecho. Isso não quer dizer que não possa 

vir a retomá-lo, mas me dá a sensação de algo fechado em si – um 

produto. 

 

 

Podemos notar que o princípio dialógico surge, nos trechos que apresento 

acima, ao questionar-me sobre teoria e prática; ao ter, ao mesmo tempo, idéias, 

certezas e dúvidas em relação ao curso e sua disponibilização na plataforma, e a 

sensação de “não saber onde estou e para onde vou, embora eu saiba”. A 

recursividade se faz presente no constante movimento de ir e vir, tomada e 

retomada de aspectos; construção e reconstrução do curso e sua disponibilização na 

plataforma; inserção, descarte, e tecelagem do curso. Por sua vez, a relação entre 

parte e todo - princípio hologramático – fica marcada quando menciono minha 

preocupação em relação: (1) à teoria e prática serem trabalhados conjuntamente; (2) 

às partes que comporão o todo estarem interligadas, inter-relacionadas e não 

dissociadas das demais (dando a sensação de quebra, fragmentação, de algo 

engessado e hermeticamente fechado em si mesmo), (3) ao sequenciamento, pois 

embora ele deva existir, o aluno poderá transitar pelas partes e retomá-las quando 

necessário. 

Por meio das explorações da plataforma, decisões em relação ao seu layout 

e ao desenho do curso, dos encontros com minha orientadora e, baseada nas 

experiências pessoais e na teoria que dá suporte a esta pesquisa, pouco a pouco, 

defini a espinha dorsal do curso.  

Apresento na figura 4.7, em caráter ilustrativo, o aspecto final da 

plataforma, após a definição de um layout diverso, cores, formatos, fontes e da 

língua inglesa como o idioma do ambiente. Os fóruns – Where to find and display 
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information?, Format Doubts e News Forum – na parte superior da plataforma, na área 

por mim denominada de Permanent Forums. Por sua vez, na parte inferior da 

plataforma, o espaço intitulado Useful Links and Information continha os links a 

dicionários online, sites e informações referentes ao acesso, atividades e ambiente 

que haviam sido elaborados por mim e disponibilizados em PowerPoint. 

 

 

Figura 4. 7: Definição do layout e configurações 1. 

 

Explorando a tela inicial do curso, na figura 4.8, a seguir, observamos que, 

no canto superior esquerdo, o espaço denominado Summary, continha informações 

referentes ao momento sendo desenvolvido, as partes que o compunham e, muitas 

vezes, a estimativa de sua duração. Podemos notar a disposição dos momentos à 

direita e o deslocamento de todos os demais elementos para a parte esquerda, com 

o intuito de se criar um espaço maior para disponibilização dos materiais teóricos 

de suporte e tarefas. Há também a utilização de diferentes níveis de entrada 

(tabulações) em relação, por exemplo, aos materiais teóricos de suporte e suas 

tarefas correspondentes, com o objetivo de facilitar a visualização dos professores 

participantes e buscar uma ligação entre as partes.  Outro aspecto que vale salientar, 
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é o fato do momento em foco aparecer em destaque por meio da utilização de barras 

laterais de cor diferente.  

  

 

Figura 4. 8: Definição do layout e configurações 2 

 

Quanto à sua estrutura, ao inicio do curso acreditava que iria abordar e 

trabalhar desde aspectos gerais da escrita por meio dos materiais teóricos de suporte 

Writing: what is it?; Planning, drafting, revising, editing e Diction, tone & syle, até 

aspectos mais pontuais que abordariam questões referentes à Paragraphs, Sentences, 

Formal and Informal letters e Conjunctions & adverbial sentences, embora não soubesse 

exatamente em que momento do curso eles seriam abordados. Os materiais teóricos 

de suporte Writing: what is it?; Planning, drafting, revising, editing haviam sido 

elaborados e encontravam-se em sua versão final, enquanto os demais estavam em 

uma versão inacabada.  

Em relação às tarefas, objetivava que correspondessem a cada um dos 

materiais teóricos de suporte disponibilizados, para que os professores participantes 

tivessem a oportunidade de colocar em prática a teoria a que tinham sido expostos, 

criando, assim, uma inter-relação entre eles. O intuito era que fizessem uso das 
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várias tarefas disponíveis na plataforma para propiciar vivências diversas, lidando 

com o novo, o inesperado, correndo alguns riscos e evitando a previsibilidade. 

Como mencionado anteriormente, havia a definição da situação real de 

aprendizagem, dos tipos de textos que dela decorreriam - e-mail, carta de 

apresentação, currículo, relato de experiência de docência e planos futuros -, a 

relação entre os textos e os materiais teóricos de suporte, embora os anúncios de 

jornal que dariam início à situação real de aprendizagem não houvessem sido 

escolhidos.  

Havia, também, a preocupação em se abordar e discutir aspectos referentes à 

correção e devolutivas das produções escritas e, sobretudo, peer correction, com o 

intuito de que discutissem, refletissem e experienciassem essa prática. Porém, o 

momento em que isso se daria não havia sido definido. Outro aspecto que almejava 

abordar ao longo do curso de prática escrita era uma reflexão em relação à prática 

escrita e à experiência de aprendizagem vivida pelos professores participantes e que 

estava planejada para acontecer ao início, meio e fim do curso.  

Não sabia precisamente a duração do curso; inicialmente havia pensado em 

algo em torno de oito semanas, mas sabia os momentos que o compreenderiam e 

exatamente os aspectos que gostaria e julgava pertinentes e necessários abordar ao 

longo do curso de prática escrita em língua inglesa. Assim, tinha claramente em 

mente os objetivos do curso, o que iria abordar, o que gostaria de propiciar aos 

professores participantes, materiais que me possibilitariam atingir os objetivos e o 

ambiente disponível para torná-lo real. Contudo, ainda havia várias indefinições. 

 Como uma forma de sentir-me mais segura e com um maior senso de 

propriedade e de realização em relação ao curso de prática escrita em língua 

inglesa, crio documentos em Word com a estrutura do momento, seus respectivos 

materiais teóricos de suporte e tarefas33. 

A experiência do desenho do curso a distância indica a natureza sistêmica 

do processo, pois todo ele é permeado por uma conexão de componentes 

(subsistemas) por meio de operações, interações e retroações desses componentes 

de forma nada linear (Tescarolo, 2004:66), vivenciando as propriedades de entropia 

(desordem do sistema), enação (auto-organização) e teleologia.  

                                                 
33

 Para visualização, o documento criado para o Momento 1, encontra-se no apêndice 4.  
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Esse foi, portanto, o percurso referente ao desenho que antecedeu e permeou 

a implementação do curso de prática escrita em língua inglesa, que será 

apresentado e explorado a seguir. 

 

 

 4.2 Implementação 

 

Retomo, aqui, o sentido de implementação em minha tese, ou seja, a etapa 

que se refere à inserção do material e das atividades que compreenderam os 

momentos na plataforma e ao gerenciamento dos alunos na realização das atividades 

propostas, que forneceram subsídios para que o desenho fosse pensado e repensado. 

Descreve, portanto, a experiência por vivida por mim vivida, a professora 

pesquisadora e designer do curso e, também, dos professores participantes.  

O curso teve início em 19 de agosto e seu término em 21 de novembro, 

perfazendo cerca de três meses, ao longo dos quais cinco momentos foram 

desenvolvidos. Como já mencionado, simultaneamente ao seu desenvolvimento, eu 

pensava, repensava, desenhava, implementava e gerenciava as atividades, 

desempenhando, concomitantemente, as funções de designer e docente.  

Parti do desenho que, a partir do início do curso foi, pouco a pouco, 

retomado e reconstruído por mim, com base na interação e convivência com os 

professores participantes, ou seja, considerando suas vozes, que sinalizaram para 

que eu tomasse decisões durante o desenvolvimento do curso e avaliasse as 

escolhas feitas. Dessa forma, entendo que o curso tenha sido coconstruído, pois 

uma série de elementos e aspectos, ou seja, de sistemas inter-relacionados e 

interdependentes, foram partes constituintes que contribuíram para um sistema 

maior - o curso – pudesse ser desenhado.  

Na data do início, os sete professores que haviam demonstrado interesse 

pelo curso e que, portanto, seriam os participantes, receberam um e-mail, 

informando-os sobre a data de início, dando as diretrizes de como acessar a 

plataforma. Junto a ele, foi também enviada uma apresentação em PowerPoint 

denominada Access, que continha ilustrações do passo a passo a ser seguido para 

que tivessem acesso à plataforma Moodle. Como alguns participantes já haviam 

utilizado essa plataforma anteriormente e, portanto, possuíam login de acesso e 
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senha, dois formatos de mensagem foram enviados, com as respectivas instruções 

de acesso.  

Assim que os professores participantes tiveram acesso à plataforma, 

receberam uma mensagem de boas vindas, por mim disponibilizada no News 

Forum. Um único professor, que já havia participado de um curso a distância 

anteriormente teve problemas, pois não se recordava de seus dados registrados no 

sistema. O problema foi-me comunicado via e-mail pessoal e tentou-se resolver o 

problema o mais rápido possível, embora todo o processo tenha levado cerca de dez 

dias. Teve inicio ao Momento 1, que apresento a seguir.  

 

 

 4.2.1 – Momento 1 

 

O momento 1, que foi nomeado de Getting Started, teve a duração de dez dias 

e seus objetivos foram: familiarizar os professores participantes em relação à 

plataforma, apresentar-se e conhecer os colegas, refletir individualmente sobre a 

prática escrita em língua materna e estrangeira, fornecer material teórico de suporte 

sobre a escrita, realizar tarefas para aplicação da teoria apresentada e refletir 

conjuntamente sobre o momento.  Este momento havia sido desenhado anteriormente 

e sua estrutura não sofreu modificações ao longo de sua implementação. Seus 

materiais teóricos de suporte já haviam sido elaborados e a única modificação deu-

se quanto a seu formato, ou seja, do formato .docx para .pdf para disponibilização 

na plataforma. Apresento a seguir o momento 1, as quatro partes que o compuseram, 

seus objetivos, recursos e atividades.  

As partes 1 e 2 do momento 1 foram liberadas ao mesmo tempo. A parte 1 

tinha por objetivo familiarizar os professores participantes com a plataforma, criar 

o sentido de grupo e de pertencimento e fazer com que os professores 

participantes se apresentassem e conhecessem seus colegas de curso. A 

atividade proposta foi: 

1. It is very important for us to know about the people taking the course 
with us. So, go to Profile and write something about you so that we can 

know you better. Feel free to write about anything you feel like about 

your personal and professional life. Deadline: August 22nd (Sunday). 

2. Explore a bit the space and discover where things are.  
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Participei da atividade, disponibilizando meu perfil que, como podemos 

notar abaixo, continha informações acadêmicas, profissionais e pessoais, além 

de uma fotografia: 

I was born in São Paulo and I‟ve lived all my life in here. I‟m an English 

teacher. I studied English at PUC-SP and I did my Master in Applied 

Linguistics and Language Studies at PUC-SP as well. Now, I am doing 

my Doctorate in the same institution.  

I‟ve always worked as a teacher but for some time I tried working as a 

translator too. I admit it was challenging but I didn‟t like it very much 

once I missed having contact with people. So, I decided to stop 

translating and focus only on my teaching and my formation. Do I like 

teaching? I love it. I usually say that I can‟t live without it. I miss having 

contact with people, the classroom environment and the challenges we 

face whenever teaching.  

I like studying, reading and writing very much. I‟m always reading and 

carrying a book with me (all sorts of topics) and I usually write things 

down. Writing is my way of registering things and keeping my memories. 

Some people take pictures, others film … and I write. I take pictures as 

well but I never film. I don‟t like seeing myself on the screen later on. 

Why do I write if I take pictures as well? Besides the images it is 

important to me to have my feelings, emotions, sensations and 

impressions registered. So, I have a couple of notebooks in which I 

register these moments. I believe this is one of the reasons why I decided 

to focus on writing in my studies and research.  

In my free time I like reading, cooking, taking care of my garden and 

doing crafts. I‟m not a sports person and I don‟t like group sports. I like 

walking and swimming … a pity I can‟t find some time for my swimming 

at the moment.  

I almost forgot … I love the sea and I like travelling as well.  

 

Logo em seguida, dois dos professores participantes entraram em contato 

comigo, via e-mail, mencionando dificuldade em inserir informações como 

demonstram as mensagens abaixo:  

Boa tarde, Maria Eugenia, não estou conseguindo editar meu perfil. Não 

consigo, ou não sei, como escrever naquele espaço onde aparece o 

desenho de um teclado. Mas gostei muito do visual do ambiente e estou 
muito motivada pelo curso. Abraços, bom domingo (Natália) 

Hello Maria Eugenia! I have one doubt... I would like to write more on 

my profile, but the place for description is not available or I couldn´t find 

where to write. Can you help me? That's why I couldn´t write more. 

thanks! (Manuela) 

Hi!! Thanks for your reply, 

So. I did all of that – I opened the edit profile, but then I couldn´t find 

space to give more details about me. There‟s a topic called “description” 

but it is grey – there‟s no White blank to fill in. I saw you and other 

colleague wrote a lot in the beginning of the profile, and I didn´t find 

space for that. (Manuela) 
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Embora tenha respondido os e-mails e tenha solicitado a todos os 

participantes que modificassem seu perfil, apenas Manuela (que inseriu uma 

fotografia) e Teresa o fizeram. Ricardo e Natália não fizeram nenhuma inserção 

no espaço designado. Apresento abaixo as informações fornecidas: 

Hi! I live in Carapicuiba, and I have been teaching English for about 17 

years. I work at a public school near here, but I also give private classes 

for small groups. I love teaching, and I like to work with people very 

much.  

Interests: I love watching movies, traveling, talking to friends, and 

nowadays what I like most is sleeping!! (Manuela) 

 

 

I live with my son in ABC region. It is near the underground. I live here 

since I was five and it seems that as I grow up the city did it too. Today 

near my house has a big shopping Centre with many stores, food area, 

cinema and everything that has in all shopping centers. 

In my spear time I like to go to movies, I love watching films eating pop 

corn and I enjoy travelling too. My mother moved to the beach so it is a 

nice invitation to go there more often.  

I've been teaching since 20 years and I love it. I also work as a bilingual in 

a hotel and I am studying Spanish because in the next year I will travel to 

Buenos Aires. In fact I would like to go to Canada but now it is not 

possible, so I will improve my English to be prepared when I get the 

opportunity. 

Interests: cinema, travel, dance, listen to music, giving classes, study and 

cooking. (Teresa) 

 

 

Outro objetivo era permitir aos professores participantes se 

familiarizarem com a plataforma, explorando-a. Para tal, disponibilizei duas 

apresentações em PowerPoint intituladas Activities e Environment que continham 

informações sobre a organização e disposição dos itens na plataforma. Criei, 

também, o fórum de notícias permanente nomeado Where to find and display 

information?, espaço para postarem perguntas e dúvidas a respeito de onde 

encontrar informações, como proceder ou disponibilizar suas contribuições e 

tarefas.  

Na parte 2, propus um diário que tinha o intuito de permitir que cada 

professor participante refletisse e compartilhasse comigo suas impressões, 

sensações sobre a escrita em língua materna e estrangeira; como se sentia como 

escritor e quando corrigido; o que envolvia a prática escrita; conquistas, 

dúvidas e experiências, encorajando-os a compartilhar quaisquer sentimentos 

em relação à escrita. Relembrei-os, também, que apenas eles e eu teríamos 

acesso às informações postadas. A atividade solicitada foi:  

http://moodle2010.pucsp.br/tag/index.php?tag=i%20love%20watching%20movies
http://moodle2010.pucsp.br/tag/index.php?tag=traveling
http://moodle2010.pucsp.br/tag/index.php?tag=talking%20to%20friends
http://moodle2010.pucsp.br/tag/index.php?tag=and%20nowadays%20what%20i%20like%20most%20is%20sleeping%21%21
http://moodle2010.pucsp.br/tag/index.php?tag=and%20nowadays%20what%20i%20like%20most%20is%20sleeping%21%21
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Writing is the topic of this course, therefore, I would like to invite 

you to reflect upon it before we actually start. To guide your 
reflections take the following aspects into account:  

 what it is like to write in Portuguese.  

 what it is like to write in English.  

 how you perceive yourself as a writer in Portuguese.  

 how you perceive yourself as a writer in English.  

 what is involved in communicating through writing.  

 how you feel whenever writing in Portuguese.  

 how you feel whenever writing in English.  

Present your thoughts and comments about the topics. Feel free to 

express your fears, difficulties, doubts, concerns, past achievements, 

and past experiences as well. Throughout the course we will have the 
opportunity to deal with them. 

Deadline: August 22nd (Sunday) 

Reminder: on the journal space only you and me will have access to 
the information made available. 

 

O momento 1 teve sequência com um anúncio no News Forum 

comunicando que as partes 3 e 4 estavam disponíveis. O objetivo da parte 3 foi 

permitir aos professores participantes contato com dois materiais teóricos de 

suporte sobre a escrita - Writing: what is it? e Planning, drafting, revising and editing34 - 

que abordavam questões sobre o propósito, audiência, qualidades de uma boa 

escrita, planejamento, esquematização, revisão e edição. O intuito foi conscientizá-

los sobre os elementos que compreendem o processo da escrita em língua materna 

ou estrangeira, além de propor duas tarefas para a aplicação da teoria apresentada. 

A primeira atividade relacionou-se ao material teórico de suporte Writing: what is 

it?. Para a realização da mesma forneci um texto e solicitei aos professores 

participantes que refletissem sobre sua audiência e aspectos estilísticos, como 

podemos notar na atividade proposta e que se encontra abaixo:  

 

Let‟s practice some of the concepts presented in Writing- what is it? Read 

the excerpt bellow and answer the questions:  

Sukhumvit Road is a residential area in Bangkok known for its exclusive 

architecture. The Baan Sansiri Sukhumvit complex consists of 96 

uniformly designed, detached houses, and is influenced by a mixture of 

traditional and contemporary styles. Ornamental plants surround each of 

these dwellings, producing small areas of green and offering privacy. 

                                                 
34 Disponíveis no E-book, no apêndice 3. 
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From the ground floor lounge and dining rooms, the terrace and 

swimming pool can be seen. The bedrooms on the top floor have access 

to a bathroom and a small living room. The interior design, based on 

dark furniture that contrasts with the brightness of the rooms, has a 

luxurious and mysterious effect. The well-balanced combination of 

antiques and modern furniture creates an elegant oriental ambiance.  

(Schleifer, S. (ed), Asian Living, Evergreen, 2008)  

 

1. What audience does the writer address? How do you find it out?  

2. How does the writer appeal to a specific audience? How does the 

writer do that? Identify the ways used.  

 

A atividade foi desenvolvida por Manuela, Teresa e Natália. Ricardo não 

apresentou a atividade e não justificou a não confecção.  

A segunda atividade relacionou-se ao material teórico de suporte Planning, 

drafting, revising and editing e solicitou a leitura, revisão e editoração de dois trechos. 

A atividade, que apresento abaixo, foi feita pelos quatro professores participantes.  

Read, revise and edit the excerpt provided to present your final version 

for each one considering the concepts presented in Planning, drafting, 

revising and editing.  

Excerpt 1  

At my school it was required to steal silverware from the cafeteria. 

Students got full sets of china.  

It didn't seem wrong to us to steal from the cafeteria (I drew the line at a 

single setting of silverware). At other schools, students used the trays as 
sleds after the winter snow. We weren't doing that (there are no hills in 

Chicago).  

The "tradition" we learned but what made us believe that our behavior 

was okay? We saw no one getting caught or punished, we decided we 

wouldn't either.  

The behavior was so widespread we didn‟t consider it wrong. Or our 

sense of morality was modified because we saw our friends doing. 

 

 

 

Excerpt 2  

A friend said I should try eating plain Greek yogurt. I was skeptical.  

I heard it was way too tart for our taste, especially if we don‟t add any 

flavor. But as I didn‟t know the difference, I did a bit of research.  

Most low- and nonfat yogurts are high in calcium, low in calories, and 

good for digestion. Both types are made by fermenting milk with live 

bacteria but the Greeks strain to remove the liquid. This means a thicker 

consistency with more protein per serving.  

American version has extra sugar and carbs because the lactose is filtered 

out with the whey.  

I decided adding Greek to my diet. It‟s difficult to opt for the plain 

version, but the idea of no artificial sweeteners makes me happy. I‟m 

adjusting to the texture but when mixed with the right foods it tastes just 

as good. 
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Na parte 4, propus o fórum What have we learned so far?, cujo objetivo foi 

permitir aos professores participantes que refletissem sobre o que haviam 

vivenciado até o momento, como ilustra o texto enviado aos professores 

participantes:  

Now that we had some information on writing, planning, drafting, 

revising and editing, it would be interesting for us to have a look at what 
we have learned so far.  

 

Apresento, em caráter ilustrativo, a visualização que os professores 

participantes tiveram do momento 1 na plataforma Moodle: 

 

 

Figura 4. 9: Momento 1 - visualização na plataforma 

 

Minha preocupação em relação à extensão dos textos para apresentar e 

propor as atividades presente no período de desenho e mencionada por Nielsen 

(1007, 1998, 2007, 2008, 2010) permanecia. Ao comparar trechos que se referem à 

mesma tarefa no momento 1 na fase de desenho do curso e da implementação, 
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evidenciamos o enxugamento dos mesmos, como deixa claro a figura que apresento 

a seguir: 

 

 

Figura 4. 10: Extensão dos textos disponibilizados - transformações 

 

Na figura fica visível, também, o quanto os fenômenos do desenho e 

implementação se entrelaçam e interferem um no outro, denotando a complexidade 

dos mesmos.   

Ao final do momento1, postei uma nova mensagem no News Forum, que foi 

intitulada de Announcement – platform information, na qual relembrei os professores 

participantes que na própria plataforma encontrariam informações sobre acesso, o 

ambiente e o desenvolvimento das atividades, bem como um fórum sobre Where to 

find and display information?, convidando-os a verificar os arquivos e a enviar 

mensagens, via fórum, caso necessitassem. 

Embora tenha poucas notas reflexivas a respeito dessa fase de 

implementação, ao narrá-la aqui, todos os sentimentos, apreensões, angústias e 

medos que me acompanharam ao longo do momento 1 retornam. Havia as 

sensações de alívio e conquista porque o curso, de fato, acontecia, porém, me 
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pareciam menores e eram encobertas pelas demais. Tenho a nítida sensação de 

reviver a experiência, carregada de todas as suas emoções e significações, ou seja, a 

interpretação que faço hoje das experiências por mim vividas (Dewey, 1938/1971 

a25-26; van Manen, 1990: 54-62) 

A experiência de viver o momento 1 e todos os desafios que o compreendiam, 

não foi apenas vivê-lo, uma vez que ele estava inter-relacionado ao desenho e aos 

momentos que viriam. Foi, ao mesmo tempo, olhar e preocupar-me com o que 

acontecia e o que estava por vir, considerando o que já havia vivido. Estabelecer 

uma relação, um diálogo com o que nos aguardava, sem desconsiderar ou me 

distanciar do que estava ocorrendo e o que já havia acontecido. Abarcar e viver o 

presente, com tudo o que ele oferecia, sem esquecer-me, relevar ou me dissociar de 

tudo o que havia ocorrido, tendo sempre um olhar cuidadoso, cauteloso, minucioso 

e preocupado com o futuro. Foi olhar, refletir e viver três tempos - passado, 

presente e futuro – de forma não linear, inter-relacionando-os, sem isolá-los ou 

fragmentá-los. Viver a complexidade e os princípios que lhe caracterizam propostos 

por Morin (1999/2006a, 2005/2006). 

Assim, durante essa fase de implementação, fiz uma ligação entre o 

desenho, o momento 1 em si, os momentos que estavam por vir, especialmente em 

relação ao momento 2. Retomei e refleti sobre toda a minha experiência docente em 

cursos presenciais e a distância, e minha vivência de aluna. Teci e compus essas 

pequenas partes, que iam se inter-relacionando e se ligando, para formar um todo, 

o curso complexo, a distância, de prática escrita em língua inglesa para professores 

do Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, que atendesse 

suas necessidades e expectativas profissionais e pessoais. 

A vivência do momento 1 indica a natureza complexa e sistêmica do curso, 

pois ao longo do mesmo ocorre conexão entres as partes que o compõem, ou seja, 

entre seus componentes (subsistemas) por meio de operações, interações e 

retroações nada lineares (Tescarolo, 2004:66). Notamos, também, a presença das 

propriedades gerais dos sistemas complexos. A entropia e enação se fazem 

presentes quando as tarefas são propostas e a situação real de aprendizagem 

apresentada, pois demandam dos professores participantes uma desordem interna 

que leve à busca por soluções para os problemas apresentados e o desenvolvimento 

das tarefas, que são seguidas por uma auto-organização, ao sanarem suas dúvidas, 
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e desenvolver o que lhes foi proposto. Por sua vez, ao irem ao encontro dos 

objetivos do curso e ao atenderem às metas do momento, a propriedade da teleologia 

se faz notar.    

O curso passou, então, para o seu segundo momento, que será explorado a 

seguir. 

 

 

4.2.2 – Momento 2 

 

O momento 2, intitulado de Course Objectives and Learning Situation, teve a 

duração de trinta e dois dias e havia sido esboçado anteriormente, na fase do 

desenho do curso. Naquele período, almejava, para esse momento, discutir com os 

professores participantes, via fórum, os objetivos do curso; fornecer materiais 

teóricos de suporte a respeito de Diction, tone & style e a construção de parágrafos; 

propor tarefas (ainda não elaboradas) para aplicação dos materiais teóricos de 

suporte; apresentar a situação real de aprendizagem que levaria à escrita do primeiro 

tipo de texto do curso, ou seja, um e-mail solicitando informações. Objetivava, 

também, propiciar aos professores participantes a oportunidade de desenvolver 

atividades diferentes das do momento anterior, propondo, por exemplo, uma wiki 

para que juntos delineassem as informações necessárias para a escrita do e-mail. 

Após ter experienciado o momento 1, conhecido e interagido com os 

professores participantes, retomei e repensei o que havia planejado, mantendo, 

todavia, sua estrutura inicial. Os materiais teóricos de suporte relacionados à 

Diction, tone & style e Paragraphs sofreram ajustes, até que cheguei à versão final que 

foi apresentada aos professores participantes e abordava questões referentes à 

audiência, objetivo, tom, eufemismo, uso de metáforas e clichês, prolixidade e 

linguagem sexista. O material teórico de suporte Paragraphs explorava: unidade, 

desenvolvimento, organização, coerência, aspectos a serem revisados em nossos 

parágrafos tais como as frases ou palavras conectoras, a repetição de palavras-

chave, uso de pronomes, paralelismo e parágrafos com funções especiais, por 

exemplo, os introdutórios ou conclusivos. 

O momento 2  foi composto por quatro partes e teve por objetivos: possibilitar 

aos professores participantes reflexão sobre o curso que estavam fazendo ao 
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compartilharem suas expectativas; fornecer os materiais teóricos de suporte a 

respeito da escrita com tarefas relacionadas aos aspectos mencionados; apresentar 

aos professores participantes a situação real de aprendizagem que desencadeou e 

guiou o trabalho desenvolvido em relação à elaboração dos textos escritos ao 

longo de todo o curso, e iniciar a produção textual.  

A atividade proposta na parte 1 desse momento foi o fórum What is this 

course about?, que objetivava que os professores participantes refletissem sobre o 

curso que participavam e sua organização. Como podemos visualizar, a seguir, 

o trecho que foi disponibilizado continha perguntas deliberadamente abertas, 

com o intuito de permitir aos professores participantes exporem suas ideias: 

You were told that this would be a course of writing in English as a 

second language designed for regular school teachers, considering your 

needs. Do you know what are the course objectives? What do you expect 

from it?  How do you see the course after experiencing moment 1? What 
does it require from you? How will it be organized? 

 

 

A parte 2 desse momento foi por mim anunciada, via News Forum, com o 

envio de uma mensagem intitulada Part 2 available que também anunciava 

novos itens no espaço designado Useful Links. A parte 2 forneceu os materiais 

teóricos de suporte sobre aspectos gerais da escrita - Diction, tone & style e 

Paragraphs35 - seguidos por tarefas que permitiram aos professores participantes 

aplicarem o que haviam sido expostos: duas atividades para o primeiro material 

teórico de suporte e uma para o segundo. A primeira atividade referente ao 

material teórico de suporte Diction, tone & style abordava sound alike words e 

solicitava aos professores participantes que verificassem o significado, com 

ajuda de um dicionário, de alguns pares de palavras para completarem 

sentenças. A segunda atividade, relacionada à primeira, foi um quiz de vinte 

alternativas para a consolidação das sound alike words. Essa atividade não havia 

sido planejada ou esboçada anteriormente, sendo desenhada ao longo do 

momento e o intuito foi propor uma atividade diversa e descontraída.   

A atividade referente ao material teórico de suporte Paragraphs, foi 

composta por quatro partes e solicitou aos professores participantes a 

reelaboração de um texto extraído e adaptado da internet referente a um evento 
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 Disponíveis no E-book, no apêndice de número 3, para visualização. 
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ocorrido e amplamente divulgado pelos meios de comunicação na época. A 

primeira parte da atividade apresentou o texto. A segunda, que era uma 

reflexão, objetivou conscientizar os professores participantes de aspectos que 

poderiam ser melhorados no texto a partir de um questionamento a respeito de 

sua estrutura. As perguntas, para reflexão, disponibilizadas na atividade foram:  

 

1. Does the paragraph have one, and only one, central idea?  

2. Is the idea stated in a topic sentence or clearly implied?  

3. Does the topic sentence help to develop the thesis statement?  

4. Does each statement within the paragraph help to develop the central 

idea?  

5. Does the paragraph need additional explanations, examples, or 

supporting details? Does it contain enough supporting detail?  

6. Would cutting some material make the paragraph stronger?  

7. Is each paragraph appropriately organized? Would reorganization 

make ideas easier to follow?  

8. Is the relationship between successive sentences clear? Can the 

connections between successive sentences be improved?  

9. Is each paragraph clearly and smoothly related to those that precede 

and follow it?  

10. Does the introduction arouse interest and set the appropriate tone?  

11. Does the conclusion reflect the content of the writing and provide a 

sense of completeness?  

 

A terceira parte da atividade solicitou a reescrita do mesmo e a quarta, 

ofereceu outro texto, mas dessa vez incompleto, pedindo aos professores 

participantes que o completassem com conectores. Os quatro participantes 

submeteram suas atividades e, a partir de então, iniciei um diálogo com cada 

um deles em relação às atividades propostas. 

Enviei, no início da parte 3, por meio do News Forum, a mensagem 

Moment 2 – part 3 que informou sobre a nova parte do momento, composta por 

dois passos. O objetivo do primeiro foi apresentar os professores participantes à 

situação real de aprendizagem, isto é, à procura de uma colocação profissional, por 

meio de quatro anúncios de emprego por mim criados e disponibilizados. A 

atividade relacionada a esse primeiro passo foi o Fórum Job Offers, no qual 

solicitei aos professores participantes que pensassem sobre os anúncios. A 

atividade proposta foi: 



 
154 

After reading the job offers, discuss the following questions with your 

colleagues: 

1. What sort of information do they offer?  

Job Offer 1   

Job Offer 2   

Job Offer 3   

Job Offer 4   

2. Do you feel like having some more information in some of them? 

What kind?  

Job Offer 1   

Job Offer 2   

Job Offer 3   

Job Offer 4   

3. What are you supposed to do in case you would like some more 

information?  

4. What do you need to do apply for the position?  

 

Notei, neste período, que alguns professores participantes passaram a 

acessar pouco a plataforma, ocorrendo, assim, certa desordem ou entropia 

(Tescarolo, 2004:66) no sistema. Com o intuito de motivá-los, enviei uma nova 

mensagem, via News Forum, que nomeei de Keep up with the rhythm. Passei, 

então, a contar com surpresas, o inesperado e o imprevisível, que geraram 

desafios, incertezas e ordem/desordem/organização (Morin, 1999/2006b, 

1990/2008: 196-273, 2005/2006: 63-70). O conteúdo da mensagem foi:  

 

I know some people had problems at the first weeks but it would be 

important for them to keep up with the rhythm.  

 

Alguns dias depois enviei nova mensagem. Desta vez, o intuito foi 

informar e conceder aos professores participantes tempo para colocarem as 

atividades em dia e alertá-los para o fato de que essa decisão acarretaria no 

prolongamento do curso. A mensagem, intitulada Catch up time: in need of, 

informava que:  

It's important for us, as a group, to try keeping up with the flow. As I 

noticed some of you are having problems, I believe it would be 
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important, at this moment, to have some time to catch up: read the 

information available, do the missing tasks, hand them in, post your ideas 

and take part in the forums, and reorganize. I will give you time to 

this until Friday (September 17th). However, you may be aware that due 
to it we will end up a week later. See you! 

 

 Após essa prorrogação, os quatro professores participantes 

desenvolveram a atividade adicionando um tópico. Contei, assim, com quatro 

tópicos disponibilizados sem que houvesse troca de informações. Como meu 

intuito era que discutissem e chegassem a um consenso, compilei e compartilhei 

as informações disponibilizadas, criando um novo tópico que nomeei de All 

together. Para alertá-los sobre esse novo tópico em relação à atividade proposta, 

postei uma mensagem no News Forum, que chamei de Something for you on the 

Forum.  

Por sua vez, o segundo passo da parte 3, foi o fórum How I feel 1. O 

objetivo foi iniciar uma reflexão e discussão conjunta sobre correção e 

devolutivas confeccionadas por colegas, aspecto que, segundo a literatura da 

área (Zamel: 1985; Charles: 1990; Cox: 1994; Cavalcanti & Cohen: 1996; Grabe: 

1996; Leki: 1996; Muncie: 2000; Ferris: 2003; Guedes: 2009 e Lundstrom & Baker: 

2009), deveria ser experienciada por todos. O questionamento apresentado para 

iniciarem a discussão foi:  

How do you see the comment stated by our colleague? How do you feel 

about it? I think this is a good opportunity for us to talk about it.  

 

Os fóruns Job Offers e How I feel 1 ocorreram simultaneamente. Como 

mencionei anteriormente, o primeiro fórum desencadeou o tópico All Together, no 

qual houve uma nova discussão sobre a solicitação de informações 

complementares, a forma como isso poderia ocorrer e o que seria requisito para  

se candidatar à vaga. Houve um diálogo entre os participantes sobre as ofertas 

de emprego e o tipo de informação que o e-mail a ser enviado ao empregador 

deveria conter. Assim, as postagens dos participantes levaram a um novo tópico 

de interesse e pesquisa referente à escrita de e-mails, essencial para o 

desenvolvimento da situação real de aprendizagem e do curso. Propus aos 

participantes, via fórum, o questionamento que apresento a seguir:   
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How do we write effective e-mails? Let‟s do some research about it and 

come up with a list of Tips on how to write e-mails and make it available 
for everybody?  

 

Após três dias sem obter respostas, postei nova mensagem ao grupo 

perguntando sobre a pesquisa. Manuela a responde com uma série de 

questionamentos que me permitem notar que não havia ficado clara a atividade 

proposta, como podemos notar na mensagem que recebi da participante: 

 

Hi Maria! 

Where are we supposed to post it? Should we open a new topic at the 

forum? 
And what do you mean by “effective” emails? Are you referring to emails 

about job ads, or our reply to any of the ads? Or any kind of email? I am 

sorry, but it was not clear for me! 
 

Postei no fórum uma resposta à Manuela mas, de fato, me dirigi a todos os 

professores participantes: 

 

Hi everyone, 

This is a reply to Manuela's post but, in fact, it is for everyone. 

We are supposed to post it here, in this forum.  

What I mean by 'effective' e-mails? Appropriate ones. That is, what e-

mails should and should not contain, what we should be aware of/pay 

attention to when we are writing e-mails.  

You mentioned the kind of e-mail. Would they be different depending on 

its objective? Would some of the hints or tips apply to all kinds of e-

mails? 

As we got to the consensus that if we want to apply for any of the 

positions we would need to write an e-mail asking for further information 

as well as an e-mail to apply for the position I believe we can focus on it. 

 

Hope I have helped a bit.  

Maria Eugenia 

 

Obtive, novamente, apenas uma contribuição, de Manuela, e decidi, então, 

enviar uma nova mensagem no News Forum, intitulada Last week’s task, que 

chamava novamente os professores à participação, como podemos notar na 

mensagem que se encontra abaixo: 
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Hi everyone, 

Two weeks ago you needed some time to catch up and we had a week for 

that. But now it is high time for us to move on.  

Last week (September, 19th), I posted you a question on the forum, 

linked to what we were seeing in relation to the job offers. It was your 

task for the week and it would allow us to move on. So far I 
haven't heard from you about it. What have you discovered about writing 

e-mails? It is important for us, as a group, taking a course, to interact and 

share information over there. 

Hope hearing from you soon, 

 

 

Ao final do fórum, que contou com vinte e seis postagens, sintetizei as 

informações postadas pelos professores participantes sobre o que um e-mail 

deveria contemplar, sua estrutura e o tipo de linguagem que deveria conter e 

lhes forneci três links que poderiam, eventualmente, acessar para mais 

informações.  

Dei início, então, à parte 4 desse momento, cuja tarefa estava relacionada à 

anterior, ou seja, à situação real de aprendizagem e aos anúncios de emprego e 

decorria das discussões do tópico All together do fórum Job Offers. A atividade, 

nomeada de Writing an e-mail asking for information, requeria a elaboração de um 

e-mail solicitando mais informações a respeito de uma das vagas oferecidas nos 

anúncios que apresento abaixo: 

 

1. Write an e-mail to the person (or school) offering the job you have 

selected: 

 asking for further information and tackling the aspects you 

mentioned (the ones you felt like asking, displayed on part 3 of this 

task), and  

 considering the tips for writing effective e-mails discussed in the forum. 

2. Send the e-mail to the address displayed on the job offers. 

3. This is the information you said you would like to ask in relation to the 

job offers:  

Job offer 1: candidate‟s age; numbers of students per class; students‟ age; 

flight to get there; contract: length, renewable; the place; bonus; résumé 

(required?); methodology (once the teacher is supposed to prepare the 

material). 

Job offer 2: medical benefit; number of students per class; résumé 

(required?); methodology; preference for  male teachers. 

Job offer 3: medical benefit; number of students per class student‟s age; 

candidates‟ age; preference for male teachers. 

Job offer 4: medical benefit; candidate‟s age; kind of accommodation; 

morning/ afternoon/ evening classes; bonus value; English teacher (?), 

student‟s profile. 



 
158 

Após disponibilizar a atividade, criei a mensagem Something new for you! e a 

enviei via News Forum. O conteúdo da mensagem foi:  

 

I have sent you a message. Please, first of all answer it. Then, check the 

new assignment available. 

 

 Os quatro participantes criaram o e-mail e a partir de então, estabeleci uma 

comunicação sobre as mensagens criadas até que chegaram a uma versão final.  

Como mencionado no início dessa seção, almejava propor aos professores 

participantes ao menos um tipo de atividade que não houvesse solicitado no 

momento anterior, por exemplo, uma wiki. Ao longo do momento propus um quiz, mas 

não uma wiki, por acreditar que os professores participantes ainda não estivessem 

prontos para esse tipo de atividade, pois exigiria deles um grau de entrosamento 

que ainda não existia. Tal fato ilustra, novamente, que há uma sobreposição entre o 

desenho e a implementação do curso. 

Apresento, em caráter ilustrativo, a visualização que os professores 

participantes tiveram do momento 2 : 

 

 

Figura 4. 11: Momento 2 - visualização na plataforma 
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Minha preocupação com a extensão dos textos para apresentar e propor as 

atividades para os professores participantes também esteve presente neste momento. 

Poucas alterações foram feitas do momento anterior para este, mas podemos notar 

uma pequena diminuição na extensão dos trechos que apresento a seguir e, 

novamente, a figura que apresento acima ilustra um movimento de sobreposição 

entre o desenho e a implementação do curso. 

 

 

 

Figura 4. 12: Momento 2 – extensão dos textos 

 

 

Todavia, sentia uma modificação nos textos sendo apresentados na 

plataforma ao solicitar uma tarefa ou disponibilizar um material teórico de suporte 

ao longo do momento. Surgia, também, a partir da parte 3 do momento, a nomeação 

das partes como ilustra a figura que apresento a seguir: 
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Figura 4.13: Extensão dos textos disponibilizados e nomeação das partes 

 

Ao vivenciar o momento 2, dei-me conta, mais intensamente, que estava a 

olhar, enxergar, pensar e repensar sobre o passado, o presente e o que estava por 

vir. Era impossível dissociá-los, fragmentá-los e isolá-los. Ao mesmo tempo, 

debruçava-me e refletia sobre os momentos que estavam por vir. Experienciava o 

momento presente e seus desafios, influenciada pelo momento anterior. Contava 

sempre com a participação e contribuições dos professores participantes, pois elas 

me possibilitavam dar prosseguimento ao desenho e à implementação do curso, 

uma vez que delas decorriam a elaboração e re-elaboração dos materiais, o pensar, 

repensar e a proposição das atividades, e também o ritmo do curso. A presença das 

surpresas, do inesperado, o risco, as incertezas, a ordem, desordem e reorganização 

mencionados por Morin (1999/2006b, 2005/2006:63-70, 1990/2008:196-273) se 

faziam notar. Mais uma vez, tecia e compunha partes que se inter-relacionavam, 

para compor o curso de prática escrita. 

O momento 2 indica a natureza complexa e sistêmica do curso, pois conexões 

entre as partes que o compõem, ou seja, entre seus componentes (subsistemas) 

ocorrem ao longo do mesmo, por meio de operações, interações e retroações de 
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forma não linear (Tescarolo, 2004:66). As propriedades gerais dos sistemas 

complexos se fazem notar quando as tarefas são propostas, os prazos estabelecidos 

não respeitados, ou há uma demora na participação dos professores nos fóruns 

(entropia) e que são seguidas por uma auto-organização (enação) após período de 

pesquisa, maturação, ou interferência da professora pesquisadora e o 

desenvolvimento das tarefas propostas. A teleologia também se faz presente, pois 

vamos ao encontro dos objetivos do curso de prática escrita.    

O curso prosseguiu para seu terceiro momento, decorrente dos anteriores, 

como será apresentado a seguir. 

 

4.2.3 – Momento 3 

 

O momento 3, intitulado Applying for a job,  teve a duração de quinze dias,  e 

estava ligado e decorria dos anteriores. Ele foi anunciado com uma mensagem no 

News Forum que recebeu o nome de Moment 3 e informava que: Moment 3 is available!  

Os objetivos do momento 3 foram: fornecer devolutivas aos professores 

participantes a respeito do e-mail do momento anterior; disponibilizar material 

teórico de suporte a respeito da construção das sentenças em língua inglesa; e dar 

prosseguimento à situação real  de aprendizagem, ou seja, a busca por uma colocação 

profissional, iniciada pelos anúncios de emprego no jornal e o envio do e-mail 

solicitando mais informações a respeito da vaga. Como mencionado anteriormente, 

esse prosseguimento requereria dos professores participantes a produção de uma 

carta de apresentação e de um currículo e, portanto, neste momento, materiais 

teóricos de suporte a respeito de cartas formais e informais foram disponibilizados, 

bem como tarefas relacionadas a esses aspectos. 

A parte 1 do momento 3, expôs os professores participantes a elementos 

da escrita por meio de um material teórico de suporte sobre sentenças, indo ao 

encontro dos interesses por eles expressos anteriormente. Parti, portanto, de  

aspectos mais abrangentes da prática escrita que foram, ao longo dos 

momentos, tornando-se mais específicos, sem perder a relação entre as partes 

que compreendiam um todo maior. O material teórico de suporte Sentences36 
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 Disponível no E-book, no apêndice 3. 
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abordou questões relacionadas à estrutura das sentenças e suas funções e não 

foi seguido por uma tarefa, sendo, assim, uma informação de apoio. O objetivo 

era que os professores participantes tivessem acesso à informação, valendo-se 

dela no processo de elaboração de textos. 

A parte 2 do momento 3, nomeada de Feedback on your e-mail decorria do 

momento anterior e objetivava fornecer aos professores participantes uma 

devolutiva sobre o e-mail que haviam enviado, solicitando informações 

adicionais sobre os anúncios de emprego. Esta atividade também foi anunciada 

no News Forum, sob o título de Feedback on your e-mails, e informava: 

 

You can find comments on the e-mail you wrote asking for further 

information on Dialogues.  

 

Como meu intuito era criar um espaço para diálogo e reescrita das 

produções, possibilitando e enfatizando os processos da prática escrita, 

correção e devolutiva, optei por utilizar a atividade denominada Diálogo da 

plataforma. Segundo as informações fornecidas na seção ajuda da mesma, essa 

ferramenta possibilitaria “um método de comunicação simples entre pares de  

usuários”. Para estabelecer essa via de comunicação e reflexão com os 

professores participantes a respeito de sua produção escrita, abri um diálogo 

com cada um deles permitindo, assim, liberdade e privacidade para que 

discutíssemos sobre as produções textuais e as devolutivas.  

Embora os professores participantes tenham se envolvido de forma 

diversa com a atividade, todos estabeleceram um diálogo comigo. Natália e 

Ricardo comunicaram-se apenas uma vez; Teresa três vezes e Manuela nove 

vezes, como podemos notar na figura abaixo, a qual também evidencia que a 

duração do diálogo variou de acordo com os participantes: 
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Figura 4.14: Diálogo, e-mail: número de interações e duração 

 

A terceira parte do momento foi composta por dois materiais teóricos de 

suporte, três atividades e um fórum. Todas as atividades decorriam e estavam 

interligadas umas às outras, aos momentos anteriores e à situação real de 

aprendizagem, e foram, aos poucos, liberadas. Como retorno ao e-mail que 

haviam enviado solicitando mais informações sobre a vaga que haviam se 

interessado, os professores participantes receberam um e-mail do empregador, 

informando que, para concorrerem à vaga, deveriam enviar-lhe uma carta de 

apresentação candidatando-se e um currículo.  

Inicialmente disponibilizei dois materiais teóricos de suporte, um a 

respeito de Formal Letters e o outro sobre Informal Letters37. Esses materiais 

teóricos de suporte focavam especialmente em cartas de apresentação e 

currículos e abordavam questões referentes à linguagem, suas partes, os tipos de 

cartas formais e informais, vocabulário e pontuação.  Foram seguidos por uma 

tarefa que permitiu aos professores participantes aplicarem o que havia sido 

                                                 
37

 Disponíveis no E-book, no apêndice 3. 
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expostos, elaborando, inicialmente, uma Application Letter, ou seja, uma carta 

de apresentação. A atividade proposta foi:  

 

This application letter has some layout, language and organization 

problems. Rewrite it, taking into account the information you have just 

read on Formal and Informal letters. 

 

Todos os professores participantes postaram suas atividades e a partir de 

então, iniciei o processo de devolutiva38 para discussão e reflexão sobre os 

textos produzidos. Todavia, como podemos notar na figura que apresento a 

seguir, nem todos estiveram atentos aos prazos de execução das atividades. 

Neste caso específico, com data de entrega dia 07 de outubro:  

 

Essa atividade foi proposta em um fórum intitulado Writing a cover letter 

cujo objetivo foi discutir sobre os elementos que constituiriam uma cover letter e 

um résumé. Ao disponibilizá-los enviei, via News Forum, uma notificação 

                                                 
38 Um desses processos de devolutiva encontra-se no apêndice 5, para ilustração.  

Figura 4. 15: Data das postagens 1 
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denominada Follow up assignments/fórum que comunicava a existência dessa 

nova tarefa relacionada ao résumé e ao fórum. Assim, conectava esta fase do 

momento 3 às partes anteriores do mesmo e aos momentos anteriores, dando 

prosseguimento à situação real de aprendizagem, como notamos logo adiante na 

questão por mim postada no fórum aos professores participantes:  

In all the job offers we had contact with they mention the need to send a 

cover letter and the résumé to apply for the positions. Résumé are 
familiar to us but what is a cover letter? 

 

Teresa e Natália iniciaram discussões adicionando, cada uma, um 

tópico. A discussão iniciada por Teresa, que mencionava o que ela acreditava 

ser o conteúdo de uma cover letter, não contou com respostas. Por sua vez, a 

proposta por Natália obteve dez contribuições e partiu de sua afirmação de não 

estar segura sobre o que uma cover letter deveria conter, apenas de acreditar ser 

uma folha de papel que protegesse uma carta. Essa afirmação obteve uma 

resposta postada por Manuela que mencionava aspectos e convidava os demais 

professores a participar, perguntando-lhes se concordavam ou discordavam das 

informações que fornecia. Como Manuela não conseguiu estabelecer um 

diálogo imediato com os colegas, fiz uma postagem convidando os demais 

professores participantes a contribuírem, dando-lhes uma nova tarefa, a 

indicação de links que eventualmente os ajudariam e um novo prazo, como 

demonstra a mensagem postada que apresento:  

What about some information on cover letters?  

Task:  

1. Access the following sites and see if we can add some more 

information to Manuela's contributions. 

http://www.resumecoverletters.org/howtowrite.asp 

http://jobsearch.about.com/od/jobsearchglossary/g/coverletter.htm 

2. Look for more information, if necessary (in case you do it, send the 

links or references to us). 

3. Together, let's create a checklist on the aspects we should cover and 

pay attention to when writing a cover letter.  

Deadline: October 11th. 

 

A partir de então, Natália contribui para o fórum. Passado dois dias do 

prazo, os demais professores participantes não haviam contribuído e Manuela e 

Natália não haviam chegado a um consenso. Decidi, portanto, resumir as 

informações que haviam sido postadas, que se restringiam ao conteúdo que as 

http://moodle2010.pucsp.br/mod/resource/view.php?r=32484
http://www.resumecoverletters.org/howtowrite.asp
http://jobsearch.about.com/od/jobsearchglossary/g/coverletter.htm
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cartas deveriam conter, e convidei todos a pensar sobre a organização, layout e 

linguagem das cartas. Quinze dias após o prazo inicial, o fórum foi encerrado.  

Com o intuito de que os professores participantes respeitassem ou 

notassem os prazos de início, conclusão e postagem das atividades, decidi 

incluir as datas limites nos enunciados, que anteriormente estavam presentes 

apenas no corpo das atividades. Este procedimento teve início ao fim do 

momento 2 e tentei adotá-lo como prática corrente nesse momento, como 

podemos notar no recorte que apresento a seguir:  

 

Dando prosseguimento ao momento e à situação real de aprendizagem, ao 

final da parte 3 desse momento, foquei no processo de escrita do currículo. 

Salientando o caráter processual da escrita, as duas atividades propostas 

estavam estreitamente relacionadas, oferecendo aos professores participantes a 

possibilidade de elaboração e reelaboração de seus currículos. A primeira 

atividade proposta, que apresento abaixo, foi My résumé – planning it:  

 

As you're applying to the position being offered in the job offer you have 
chosen, you'll need to send them your résumé. 

Figura 4. 16: Destaque aos prazos das atividades 
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1. What information has to be present in your résumé? Mention the 

necessary headings. 

2. Plan your résumé.  

 Under the headings display the main information in the format of topics.  

 

Todos os professores participantes desenvolveram a atividade e a 

devolutiva, discussão e reflexão sobre as produções textuais deu-se em um 

contínuo, intensificando, nesta fase, a comunicação entre os professores 

participantes e eu. Todavia, cabe aqui salientar que, novamente, eles passaram 

a postar as atividades não respeitando os prazos, como podemos notar na 

figura: 

  

 

Dando continuidade à atividade anterior e ao processo de escrita, a 

próxima atividade intitulava-se My résumé – writing it e solicitava aos 

professores participantes que, após terem recebido as devolutivas, elaborassem 

a versão final de seus currículos, como ilustro abaixo: 

Figura 4. 17: Data das postagens 2 
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As you have already planned, written a first draft, and received feedback 

on you résumé, I believe you can write the "final" version of it.  

Task: Write down your résumé.   

Deadline: October 13th. 

 

Com uma nova postagem no News Forum, intitulada New things for you, que 

informava os professores participantes que as partes 4 e 5 do momento 3 estavam 

disponíveis, iniciei as partes que concluíram este momento. A parte 4 - Applying for 

the position – propôs uma tarefa de mesmo título e objetivou dar prosseguimento 

à situação real de aprendizagem. Abaixo, podemos visualizar a mensagem que 

enviei aos professores no fórum de notícias:  

 

You got an answer for the e-mail you sent (check your regular inbox 

mail, please). Apply for the position you are interested in by answering 

the e-mail and sending the necessary documents and information. 

   PS - to the cover letter rely on  

http://jobsearch.about.com/od/jobsearchglossary/g/coverletter.htm 

 
 

No momento anterior, os professores participantes haviam enviado um e-

mail, pedindo informações adicionais e demonstrando interesse em relação à 

vaga oferecida em um anúncio de jornal. Neste momento, receberam um e-mail 

resposta do empregador que respondia as perguntas feitas e informava que, para 

concorrerem à vaga, deveriam enviar-lhe uma carta de apresentação, um 

currículo, uma fotografia e algumas referências. Todos os e-mails enviados 

foram personalizados e por mim elaborados, pois respondiam exclusivamente 

as perguntas feitas por cada professor participante. Na sequência, apresento um 

deles como ilustração:  

 

Dear Ms. VVVVVVVV, 
  
Thank you very much for your contact and interest. 
  
We are a language school that has the objective of providing our students 

with the chance of working with the four skills but with emphasis given to 

the spoken language. Due to it we have small groups - not more than 

eight students per class.  
  

http://jobsearch.about.com/od/jobsearchglossary/g/coverletter.htm
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Regarding the information you required we provide teachers full medical 

insurance. For further information, please, check 

http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/insurance/index_it.htm. 
  
As for the bonus at the end of the academic year you can count, at 

least, with an extra salary (minimum). Its value varies every year 

according to our numbers - last year we had two extra salaries. 
  
To apply for the position I would like you to send me, via e-mail: a cover 

letter, your CV, a photo and some reference contacts. 
  
Best wishes, 
 

 

 Para responder ao e-mail e dar prosseguimento à situação real de 

aprendizagem, os professores participantes precisariam desenvolver os textos 

solicitados, retomando os aspectos referentes à prática escrita do momento 3, 

bem como dos anteriores. 

Todos postaram as atividades, porém nem todos responderam à mensagem 

recebida, ou seja, seguindo as indicações que constavam na mensagem, 

desenvolvendo a atividade na plataforma Moodle. Assim, Natália e Teresa 

enviaram suas atividades via e-mail, enquanto Ricardo e Manuela as 

disponibilizaram na plataforma, como podemos notar:  

 
Figura 4. 18: Atividades postadas 
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Por sua vez, a parte 5, intitulada Reflecting upon writing, deu 

prosseguimento ao diário reflexivo iniciado no momento 1, no qual solicitei aos 

professores participantes que refletissem sobre a escrita em língua materna e 

estrangeira. Assim, propus uma nova entrada no diário, nomeada Reflecting 

upon writing 2 e, nesse momento, além do aspecto da escrita, pedi que refletissem 

também sobre a experiência do curso a distância de prática escrita como língua 

estrangeira sob a perspectiva da complexidade: as tarefas, os fóruns, os  

materiais teóricos de suporte disponibilizados, a interação, as instruções, sua 

atuação, contribuições, a professora, a aprendizagem, a relação do curso com 

sua prática docente e pessoal, a forma como viam a escrita agora, as correções e 

devolutivas, impressões, sentimentos ou quaisquer comentários que julgassem 

pertinentes ou quisessem compartilhar comigo, como deixa claro a instrução 

disponibilizada e que apresento abaixo:  

   

 

 
I believe it is time for us to stop and think a bit about the experience we 

are living. 

1. How do you feel about:  

o tasks  

o forums  

o input materials  

o interaction (teacher-student, student-student, student-platform, student-

material)  

o instructions  

o your performance  

o your contributions  

o the teacher  

 

2. What have you learned so far? How do you feel about it? 

3.  Does the course relate to your teaching practise? How? 

4.  After joining this course, did you start thinking about the way you teach 

your students to write in English? How? 

5.  How do you feel being corrected? Is the way used helpful? Why? Why 

not? Any suggestions in relation to it? 

6.  So far, how do you feel about the experience?  

Other comments, feelings or experiences you would like to share .... 

  
 

Todos inseriram textos referentes à atividade proposta, porém, novamente, 

passaram a enviar suas tarefas fora do prazo estipulado. Esse diário, por exemplo, 

tinha como data limite de postagem o dia 17 de outubro, sendo que os professores 

participantes as postaram após terem recebido uma mensagem, via New Forum, 
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nomeada Waiting for, no dia 21 de outubro, que os informava que eu estava à espera 

da carta de apresentação, do currículo e da reflexão.  

Apresento, em caráter ilustrativo, a visualização que os professores 

participantes tiveram do momento 3: 

 

 

 

Figura 4. 19: Momento 3 – visualização na plataforma  

 

 

 

A preocupação com a extensão dos textos na proposição das atividades que 

ocorreu anteriormente também esteve presente aqui. As diversas partes que 

compuseram o momento receberam uma nomeação, mas os textos introdutórios 

desapareceram, como podemos notar na figura a seguir:  
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Figura 4. 20: Momento 3 - nomeação das partes 

 

 

As diversas partes que compuseram o momento receberam uma nomeação, 

mas os textos introdutórios desapareceram. Havia a disponibilização dos materiais 

teóricos de suporte e das atividades, mas as informações estavam no corpo das 

atividades. Assim, os professores participantes necessitavam acessar as atividades 

para saber o que lhes era solicitado e os prazos para realização das mesmas 

adquiriram destaque, como ilustra a próxima figura:  
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Figura 4.21: Materiais teóricos de suporte e atividades sem introdução e prazos 

 

Mais uma vez, ao experienciar este momento, olhava, enxergava, pensava e 

repensava sobre o passado, o presente e o futuro do curso complexo de prática 

escrita para professores do Ensino Médio de São Paulo. Vivia o momento presente e 

os desafios que o compreendiam, influenciada pelos momentos anteriores sem 

dissociá-los, fragmentá-los e isolá-los, considerando as partes e o todo que 

compunham o curso, porém lembrando-me que a complexidade de um sistema não 

é determinada pelo número de partes de que é composto, mas sim, pela dinâmica 

das relações estabelecida entre essas partes (Mariotti, 2007:89). 

 Contava, cada vez mais, com a participação, contribuições e o ritmo dos 

professores participantes, pois deles dependia o desenvolvimento do curso. 

Elaborava e reelaborava atividades e materiais, tomava decisões, desenhava e 

implementava o curso tendo sempre em vista os objetivos do mesmo,  as 

necessidades e interesses dos professores participantes, contado sempre com suas 

vozes por meio das atividades propostas e do diálogo estabelecido para as 

devolutivas. Cada vez mais aprendia a conviver e lidar com as surpresas, o 

inesperado, as incertezas, os desafios, a organização, a desorganização, a 
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reorganização, a auto-organização, a ordem, a desordem e as emoções que 

interferiam no sistema.  

Iniciei, então, o quarto momento, que será apresentado a seguir, e decorreu 

dos momentos anteriores. 

 

 

4.2.4 – Momento 4 

 

O momento 4, anunciado via News Forum aos professores participantes, foi 

nomeado Testimonials and feedback. Como nos demais momentos, estava ligado e 

decorria dos momentos anteriores, e teve a duração de vinte e cinco dias. Como 

mencionado em seu título, os objetivos eram dar continuidade à situação real de 

aprendizagem que, nesta fase específica, requeria a elaboração e o envio de um 

Testimonial ao empregador, contato com as correções e devolutivas, e reflexão sobre 

elas.  

A parte 1 deste momento, deu continuidade à exposição dos professores 

participantes a elementos relacionados à escrita e à sua prática docente e, por 

ter sido uma etapa que objetivou reflexão, foi denominada de Some food for 

thought on .... Os professores participantes tiveram contato com o material 

teórico de suporte Responding to writing39 relacionado à correção de textos 

escritos e estratégias de leitura, que foi seguido pelo fórum de mesmo título e 

que teve a finalidade de permitir a eles refletirem e discutirem sobre o material 

teórico fornecido, compartilhando opiniões e experiências. Este material teórico 

de suporte havia sido esboçado previamente e foi revisado para melhor atender as 

necessidades e expectativas dos professores participantes. O fórum proposto foi: 

 

You had contact with some aspects and information on how to respond 

to writing.  

How do you feel about the information given?  

What do you think of it? What would be the positive aspects and 

drawbacks about it? 

What have you tried so far? How do you feel about what you‟ve tried? 

What would you feel encouraged to try?  

 

                                                 
39

 Disponível no E-book, no apêndice 3. 
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Esse fórum foi iniciado por Teresa e contou com um total de quarenta e 

nove contribuições que versaram sobre: a dificuldade em se corrigir e dar 

devolutivas; a necessidade de não apontar apenas o erro, mas também elogiar e 

encorajar o aluno; a tentativa de aplicar o que haviam sido expostos em sua prática 

docente; o desejo dos alunos de obterem respostas prontas; o experienciar algo 

novo, por exemplo, portfólios com os alunos; o uso da internet pelos alunos; a 

operacionalização do processo de correção; a atribuição de notas ou conceitos; 

sugestões de como elaborar a correção, mudança de postura em relação a escrita e 

devolutivas, a importância do processo da escrita e possíveis formas de se abordar o 

erro.  

Cabe aqui salientar que ao final do fórum surge uma tensão entre Manuela e 

Teresa, quando discutem sobre o uso de músicas, poemas ou textos como uma 

possível forma de se abordar o erro, como podemos notar nos trechos do fórum que 

apresento abaixo: 

Manuela:  Songs could help, couldn't they? It is a good way to show 

that inversion because they 'memorize" the structure. (I 
don´t like this word, but I couldn´t find any one better!). 

Natália: I think sometimes memorize is a good tool. Music, poems, 

texts are very good in such activities. I also tell them to 

watch TV and try not reading the subtitles. I tell them to 

try to listen and make notes of the words they can 
understand 

Teresa:  Yes, Manuela. I agree with you, but there are cases that 

the lyric construction is wrong. What we can do then? 

Example: I love my life because my life is you." My 

students always use this structure, and they also argue 

with me that's a part of a famous song which couldn't be 
wrong. 

Manuela:  Teresa, I believe that songs can be a good source of 

vocabulary for them. When some lyrics are wrong 

according to the grammar rules, we can use that to show 

to them how it should be; sometimes the author knows 

that, and what we call mistake is not a mistake indeed - it 

is informal spoken language! This is nice to point to them, 

because sometimes it can also reflect a community. I can 

remember the song "Don't worry, be happy" where you 

can find the word "gal" for "girl" because of 

pronunciation, among others. 

And one question - forgive me if I am wrong, but I can´t 

see any problem in the sentence" I love my life because my 

life is you! The phrase "I love my life because..." it is ok; if 

you mean "because my life is you", for me it is ok, because 

"my life" is the subject of the sentence, and it is considered 

third person singular (can be replaced by "it") so the verb 
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"is" agrees with the subject, and the "you" mentioned is 

not the subject pronoun, but the object, it "suffers" the 

action. It could be "because my life is happy", "because 

my life is beautiful", "because my life is you". If I am 

wrong, please correct me and show me where the problem 

is, please! 

 

Natália:  Hi,Teresa. 

I think you´re not wrong, I think the sentences is right, 

because I understand it the same way as you 

Natália:  Just correcting: sentence! 

Teresa:  I've said that it was wrong because the verb that is not 

properly but for my students is a problem for them to 
understand it, even if I show then the correct verb. 

 

Ocorre, aqui, uma instabilidade, uma tensão, uma desorganização no 

sistema que é seguida por uma interferência da professora pesquisadora e designer 

que apresento a seguir:  

What happens to this sentence I love my life because my life is you?  

If we look at its structure there is nothing misplaced or wrong. We have 

two sentences connect by a conjunction: I love my life because my life is 

you. 

I love my life = Subject    Verb   Object 
My life is you = Subject    Verb   Complement (because of the verb to be) 

 But if we think about its usage something sounds strange. The 
'appropriate' sentence could be I love you because you're my life/ I love you. 

You're my life.  

How does it sound to you? 

 

 

 

A partir de então, as professoras participantes retornam suas postagens no 

fórum, como podemos notar nos trechos abaixo. 

 

Teresa: I've said that it was wrong because the verb that are not 

properly but for my students is a problem to they 

understand it, even if I show then the correct verb 

 

Manuela:  So we are both correct = I mean, when I said the structure 

was correct, I was correct; and Teresa was correct 

considering the usage. 

But there's no problem with the verb. It is grammatically 

correct. The only problem I see is: it is a Portuguese 

sentence translated to English - right? 

 

Teresa: Yes, you are completely right. And what we can do if they 

repeat the same structure in other case, for example. How 

can I correct them? 

 

http://moodle2010.pucsp.br/mod/resource/view.php?r=35726
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  Este trecho nos salienta a presença do princípio dialógico proposto por 

Morin (1999/2006b, 2005/2006, 1990/2008), pois nele surge uma relação 

antagônica entre certo/errado, ordem/desordem entre as partes, ou seja, entre as 

professoras participantes. A dúvida que surge por meio da interação, discussão e 

exposição, os questionamentos, a incerteza, gera medo, desconforto e insegurança e 

um cuidado com sua imagem e, também, a do outro. Ocorre, assim, uma 

instabilidade, uma desorganização no sistema (entropia), que é recobrada após a 

interferência da professora pesquisadora e designer. Neste caso específico, ao 

chegarem a um consenso, houve uma resolução da contradição que em alguns 

momentos pode não ocorrer, cabendo a nós aprender a conviver com elas.  

O fórum, que durou oito dias, contou com minha participação e constante 

questionamento aos professores participantes, cabendo a mim um total de quinze 

postagens.  

A parte 2 do momento teve o intuito de que os professores participantes 

pesquisassem e compartilhassem informações, ou seja, tivessem a oportunidade 

de desenvolver pesquisa individual, discussão coletiva, crítica e reflexiva 

(Behrens: 2006). Para tal, lancei o diálogo coletivo que nomeei de Testimonials, 

pois esse seria outro tipo de texto que necessitariam produzir para darem 

prosseguimento à situação real de aprendizagem. A atividade propunha: 

 

Together, let's reflect on testimonials and complete the sentence bellow: 

A testimonial about my professional experience and my future plans 

should ….  

 

Os professores participantes tiveram dificuldade em entender como o 

diálogo conjunto ocorria e assim, diálogos concomitantes foram abertos (uma 

professora participante, por exemplo, abriu dois diálogos) e um total de 

dezessete contribuições, que versavam sobre a informação que um Testimonial 

deveria conter, foram disponibilizadas em diálogos diversos como podemos 

notar na figura abaixo:  
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A parte 3 desse momento - nomeada de Support Material - foi apresentada 

aos professores participantes em três etapas inter-relacionadas e almejava uma 

maior participação e engajamento, pesquisa, contribuições e trabalho conjunto. 

Na primeira etapa, retomei os aspectos necessários para o desenvolvimento de 

textos em língua inglesa e propus a criação de um glossário sobre conjunções 

que os auxiliariam na escrita. A atividade propunha: 

Conjunctions: connect two clauses in the same sentence. They might 

refer to time, result, place, contrast, concession, alternatives, reason, purpose, 

addition, conditional and manner. Let's create a glossary by entering our 

contributions. 

 

Após esse enunciado, abri um glossário para cada um dos tipos de 

conjunctions mencionadas na atividade, com o intuito de que acessassem tal 

espaço e contribuíssem com exemplos. A figura a seguir nos ajuda a visualizar a 

atividade: 

 

Figura 4.22: Diálogos e contribuições 
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Figura 4.23: Atividade – glossário 1 

 

Ao acessarem cada glossário, os professores participantes visualizariam 

exemplos e poderiam adicionar outras palavras ao clicarem em add a new entry, 

como percebemos na próxima figura que apresenta e exemplifica um desses 

glossários: 
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Embora almejasse um grande número de contribuições ao propor a 

atividade, poucas foram as postagens feitas pelos professores participantes 

como salienta a figura que apresento a seguir: 

 

Figura 4.24: Atividade glossário 2 

Figura 4.25: Atividade glossário - contribuições 
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Pela forma como a atividade foi configurada na plataforma Moodle não 

foi possível identificar que professor participante inseriu contribuições. Assim, 

devolutivas gerais foram dadas sobre as contribuições e todos tinham acesso 

irrestrito a elas. A seguir, em caráter ilustrativo, apresento a devolutiva de um 

dos glossários, com a inclusão de emoticons (), alterações e ou sugestões na cor 

vermelha:  

 

 

A criação do glossário foi seguida pela segunda fase dessa parte do 

momento, ou seja, um quiz que propunha aos professores participantes: 

Sentence adverbials: frequently appear at the beginning of a sentence, 

and are followed by a comma. Let's do the quiz on them? 

A atividade, nomeada de Sentence Adverbials, foi composta por quinze 

questões. Cada uma delas apresentava aos professores participantes uma série 

Figura 4.26: Atividade glossário - devolutiva 
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de sentence adverbials e o objetivo era que identificassem sua função, como 

podemos visualizar na figura que apresento a seguir e se refere à primeira 

questão da atividade:  

 

 

Seis tentativas foram registradas e o próprio sistema da plataforma 

computou os acertos e erros, e gerou uma nota aos professores participantes. A 

participante Manuela participou uma única vez e obteve 14,9 pontos. Teresa 

acessou a atividade duas vezes, sendo que na primeira tentativa teve um total 9 

pontos e 13, na segunda. Natália participou duas vezes  totalizando 14,7 pontos 

em sua primeira tentativa e não finalizou a segunda. Ricardo, por sua vez, 

totalizou 14,5 pontos em seu único acesso. 

Como alguns professores participantes demoraram para desenvolver ou 

postar as atividades, uma mensagem, intitulada Your contributions, foi enviada no 

dia 25 de outubro, relembrando-os que eu aguardava suas contribuições e tarefas. 

No dia seguinte, sem contar com contribuições e percebendo claramente que os 

professores participantes não conseguiam ou tinham tempo para se dedicar ao 

Figura 4.27: Atividade sentence adverbials 
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curso e ao desenvolvimento das atividades propostas, enviei uma nova mensagem, 

intitulada Catch up time 2, informando-os que estava ciente de suas dificuldades e 

que, portanto, lhes concederia um tempo maior para porem as atividades em dia e 

darmos prosseguimento ao curso. Apresento, a seguir, a mensagem que lhes foi 

enviada: 

 

 
I believe you need some time to catch up again: do the missing tasks from 

moment 3, start moment 4 (read the information available, post 

your contributions, do the quiz, etc) and reorganize. I will give you 

time until Friday (October 29th). But it will take us more time to finish 

the course. See you!   

 

 

Após esse prazo, enviei, via News Forum, a mensagem More for you, que 

informava os alunos:  

 

Time for us to continue Moment 4 (parts: 3.3 and 4). Reminder: it will be 

very important for us to keep up with the rhythm so that we can finish the 

course, which is coming to its end, by November 15th. We all know 
how busy the end of the school term is. 

 

Conclui a parte 3 do momento 4, disponibilizando o material teórico de 

suporte Conjunctions and Sentence Adverbials que, além de compilar as 

contribuições dos professores participantes na atividade do glossário, lhes 

apresentava outras informações. Forneci também três links que continham 

atividades referentes ao material teórico de suporte, com o objetivo de que 

colocassem em prática o que haviam sido expostos. Assim, procurei articular 

teoria e prática, pesquisa e construção conjunta de conhecimento.   

O momento 4, até então, visualizado pelos alunos era o que apresento a 

seguir: 
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Figura 4.28: Momento 4 - partes e sub-divisões 

 

Por sua vez, a parte 4 desse momento, nomeada de Testimonials: part 2, 

objetivava o desenvolvimento individual dos Testimonials, dando ênfase ao 

processo da escrita e a retomada do aspecto da correção por um colega. 

A primeira atividade proposta, que contemplava o primeiro objetivo 

desta parte do momento, contava com a disponibilização do material teórico de 

suporte Personal Testimonials40 que não havia sido esboçado previamente e foi, 

portanto, criado ao longo desse momento, contando com as contribuições dos 

professores participantes no diálogo Testimonials. A seguir, apresento a atividade 

proposta: 

 

After reading the input on Personal Testimonials, plan and first draft 

yours. Mention your professional experience and your future career 

plans.  

Reminder: Try using some conjunctions and sentence adverbials.  

                                                 
40

 Disponível no E-book, no apêndice 3.  
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O objetivo da atividade era que, para elaborarem seus Testimonials, os 

professores participantes retomassem: (1) os aspectos relacionados à prática 

escrita discutidos ao longo dos momentos anteriores, ou seja, a necessidade de 

planejamento, elaboração de um rascunho, escrita e reescrita (quantas vezes 

fossem necessárias), revisão e edição antes de o enviarem ao empregador, e (2) 

os elementos que compõem um Personal Testimonial que haviam sido 

pesquisados, compartilhados e discutidos por eles anteriormente, além do 

auxílio do material teórico de suporte por mim disponibilizado.  

Apenas Manuela respeitou o prazo determinado para entrega da 

atividade e, na tentativa de minimizar os atrasos, enviei a mensagem intitulada 

I haven’t heard from you, via News Forum, que apresento na sequência: 

 

Only one person submitted the testimonial - deadline November 3rd. If 

you don't do it, we won't be able to move. The next activity depends on 

it. As I would really like to try it with you, I'll give you more two days - 

up to November 6th, midday. However, this will be the last chance for 

you to submit the first version of your testimonial.  

Thanks, 

Maria Eugenia 

 
 

Natália e Ricardo postaram suas atividades e iniciei, a partir de então, 

uma comunicação com eles a respeito de suas produções textuais.  

Esta atividade foi entremeada pelo fórum Peer Correction, anunciado via 

News Forum, com a mensagem por mim nomeada de New, na qual informei que 

novas atividades estavam disponíveis na plataforma. A atividade proposta tinha 

o objetivo de retomar a discussão iniciada anteriormente a respeito da correção, 

enfatizando a elaborada por colegas (Grabe & Kaplan:1996, Muncie:2000, Ferris: 

2003 e Guedes:2009). O excerto abaixo permite visualizar o fórum proposto: 

When checking a production (of any sort) we need to have in 

mind its objective and what we expect from it (in terms of structure, 

grammar, vocabulary, etc). 

What should we consider and expect in a personal testimonial? 

How should we check it? 
 

A discussão iniciada por Ricardo contou com cinco contribuições e os 

professores participantes comentaram sobre os aspectos gramaticais e o  

vocabulário que necessitariam. Coube a mim, relembrá-los sobre os aspectos da 

organização textual e o processo da escrita.  
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Dando prosseguimento a essa parte do momento, propus a atividade por 

mim nomeada de Editing your testimonial que contou com postagens dos quatro 

professores participantes e que foi, novamente, seguida por uma comunicação a 

eles a respeito de suas produções. Apresento abaixo a atividade proposta: 

 

I sent you some feedback on the draft of your testimonials. Have a look at 

the comments and suggestions. It is time now for you to work on 
a second version. 

 

Esta atividade foi seguida por dois novos anúncios no News Forum: (1) 

Concluding moment 4, que informava os professores participantes sobre as novas 

atividades disponíveis que encerravam este momento do curso e buscava 

encorajá-los e, (2) Grammar Help que os relembrava sobre os links disponíveis na 

plataforma que poderiam ajudá-los em relação a aspectos gramaticais. 

 Conclui esta parte do momento, propondo a atividade Testimonial to 

Employee que solicitava a finalização e o envio do Testimonial para o empregador, 

dando, assim, prosseguimento à situação real de aprendizagem. A atividade 

apresentada aos professores participantes foi a seguinte:  

 

Answer the e-mail from your future employed sending him your 

testimonial and any other information or document s/he might request. 

 

 

Os quatro professores participantes postaram suas atividades e a partir de 

então, teve início nova comunicação, individual, com eles, a respeito de suas 

produções textuais.  

Podemos notar que ênfase ao processo da escrita ficou marcada na forma 

como a atividade foi apresentada aos professores participantes, uma vez que as 

atividades propostas e disponibilizadas em tempos distintos contavam com 

prazos diversos, solicitavam o planejamento, a elaboração do rascunho e 

posteriormente a editoração. Só então, a tarefa que requeria o envio ao 

empregador foi liberada, dando, assim, continuidade à situação real de 

aprendizagem, como ilustra a figura a seguir: 
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Figura 4.29: Processo da escrita 

 

Por sua vez, a parte 5 do momento 4 objetivou proporcionar aos 

professores participantes a experiência de correção e devolutiva da produção 

escrita elaborada por e para um colega, após a exposição ao material teórico de 

suporte e ao fórum Peer Correction. Criei, assim, o diálogo Experiencing Peer 

Correction para que pudessem discutir sobre as produções escritas, distribuindo 

os testimonials enviados para que desenvolvessem a atividade. A solicitação feita 

foi: 

Taking into account the points we mentioned in the Forum Peer 

Correction , give some feedback to your colleague. 

 

Os diálogos estabelecidos com Manuela, Natália e Teresa tiveram 

respectivamente um total de cinco entradas cada. Já, com Ricardo, houve  

apenas uma entrada. Nos diálogos ficou marcada a tentativa dos professores 
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participantes em dar uma devolutiva que considerava não apenas os aspectos 

gramaticais das produções, mas o todo do texto. 

Embora todos os professores tenham participado da atividade, ficou 

clara, desde as primeiras postagens, a apreensão a respeito de quem teria acesso 

a tais correções. Essa tarefa foi seguida pelo fórum Experiencing Peer Correction 

cujo intuito foi criar um espaço para que refletissem e compartilhassem suas 

ideais, impressões e apreensões sobre a experiência vivida no desenvolvimento 

da tarefa anterior e solicitou: 

How did you feel checking a colleague's production? The same way you 
feel when checking your students' production? 

What were the challenges faced? How did you cope with them? 

 

A discussão no fórum foi iniciada por Teresa e contou com 9 contribuições. 

Fica claro nos comentários postados o desconforto em corrigir os colegas, pois eles 

acreditam que professores não gostam de ser corrigidos. Manuela, por exemplo, 

mencionou que, por se tratar do trabalho de outro professor e por não conhecê-lo(a) 

bem, optou por não apontar tudo o que gostaria, dando, apenas, sua opinião geral 

sobre a produção. Segundo os professores participantes seria diferente se estivessem 

corrigindo um aluno, uma vez que corrigir e apontar erros é uma das atribuições do 

professor. Os excertos do fórum que apresento a seguir ilustram tal desconforto e 

apreensão: 

 

Teresa:  Well, I do not feel well to make appointments because I 

think that some people, especially the teacher, don't like to 

be correct, even if we are colleagues it's a delicate 

situation, so I try to be kind and take care with my 

explanations. 

The challenge is to not put your colleague in an 
embarrassing situation. 

Ricardo:  hi Teresa, but we have to feel free here, because the 

purpose is to write for each other and not for ourselves.  

Feel free to talk about my writing. 

See ya. 

Natália:  I think what you mean is that is more difficult to check a 
colleague writing than checking a student, isn´t it? 
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Teresa:  Yes, sometimes when you check your colleague work, 

he/she will think that he/she do not about the topic which 

is omitted. I think it sounds personal for who are correct. 
That's why it is so delicate to do 

Manuela:  I didn´t feel free when I was checking my colleague's 

testimonial. 

I think when correcting our students, they know that the 

correction of a teacher makes part of the process; and it is 

one of our responsibilities - so we have to do that. 

Although, we can count with other strategies too like peer 

correction (or even a group correction). 

Now, correcting our colleague's is a hard task, because we 

don't know each other, we don't know how well he/she 

can receive comments, so I agree it is a very touchy task.  

Although I had notice some mistakes, I preferred not to 

mention them - I just said something about the general 

idea or layout. I think as I could understand it really well, 

and the mistakes were really irrelevant, they didn´t make 

comprehension a problem, I don´t think it is necessary to 

say anything about them.  

And we have to consider each person's style - what is a 

good way to say something for me, the other can say in 

another way. That's it! 

 

Embora Grabe & Kaplan (1996:386) salientem a importância da correção 

feita por um colega, que pode promover colaboração, desenvolver a sensação de 

audiência, confiança, permitir ao aluno considerar estratégias alternativas expondo-

o a estilos variados de escrita; ou, como afirma Guedes (2009), motivar os alunos, 

fica claro nos comentários feitos pelos professores participantes o desconforto por 

eles vivido com a experiência de peer correction, mesmo não conhecendo 

pessoalmente seus colegas. Embora perceba que os professores participantes 

queiram ser corrigidos por colegas que os encoragem, como deixa clara a fala de 

Ricardo, eles não se sentem confortáveis em apontar erros, fazer comentários e 

afirmam serem cuidadosos, pois professores não gostam de ser corrigidos, podendo 

causar embaraço, sendo, portanto, uma tarefa mais árdua do que a correção dos 

textos produzidos por seus alunos. Embora erros sejam percebidos, os professores 

participantes preferem não mencioná-los, restringindo-se a comentar problemas de 

estilo e organização de idéias. Noto, portanto, uma ambiguidade, pois afirmam não 

se importar em serem corrigidos por colegas mas, ao mesmo tempo, não se 

permitem corrigir, da forma como corrigiriam os textos de seus alunos, as 

produções de seus colegas. Como professora pesquisadora e designer, percebo a 
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necessidade de incorporarmos e propormos, cada vez mais, este tipo de atividade 

para que possamos, aos poucos, transformar esse cenário. 

Como nos demais momentos, apresento, em caráter ilustrativo, a visualização 

do momento 4: 

 

 

Figura 4. 30: Momento 4 - visualização na plataforma 

 

Retomando a aspecto da extensão dos textos disponibilizados, ocorre uma 

variação ao longo do momento. Permaneceu a nomeação das partes que o 

compreendem, porém, na parte 3, houve o rompimento, a quebra do padrão 

estabelecido no momento anterior e que persistiu nas partes 1, 2, 4 e 5.  As subpartes 

que compuseram a parte 3 e suas respectivas atividades foram apresentadas com 

uma introdução, o que não ocorreu nas demais partes do momento como ilustra a 

figura que apresento a seguir:   
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Figura 4.31: Momento 4 - nomeação das partes e textos introdutórios 

 

Mais uma vez, ao longo desse momento, voltei-me para os momentos 

anteriores repensando o presente e o futuro do curso complexo de prática escrita, 

baseando-me na experiência vivida por mim e pelos professores participantes. Ao 

elaborar e reelaborar atividades e materiais, tomar decisões, desenhar, redesenhar e 

implementar o curso, tinha em mente os objetivos do mesmo, as necessidades e 

interesses dos professores participantes, contado sempre com suas vozes. Nesse 

constante movimento de ir e vir, desenho e implementação, contemplava o 

princípio recursivo. Novamente, experienciei desafios, corri riscos, lidei com as 

incertezas, medos e o inesperado, com a ordem, desordem e reorganização do 

sistema, indo ao encontro dos princípios da complexidade. Sempre influenciada, ou 

seja, sem dissociar-me dos momentos anteriores, fragmentando e isolando, 

considerando sempre as partes e o todo que compunham o curso, almejando 

alcançar uma aprendizagem não-linear (Morin, 1990/2008, 1999/2006b, 

2005/2006).  
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A natureza complexa e sistêmica do curso, também fica marcada no 

momento 4, pois ao longo do mesmo, como mencionado anteriormente, podemos 

notar a conexão entres suas partes, seus componentes (subsistemas) que ocorrem 

por meio de sua operações, interações e retroações de forma não linear (Tescarolo, 

2004:66).  

O curso seguiu para seu quinto e último momento que será apresentado a 

seguir e está relacionado a todos os anteriores. 

 

 

4.2.5– Momento 5 

 
O momento 5, nomeado Reflecting on the lived experience , durou quinze dias. 

Ele decorreu e estava estreitamente relacionado a todos os anteriores, uma vez que 

seu objetivo foi permitir aos professores participantes refletirem sobre a experiência 

vivida; isto é, sobre o aprender a escrever em língua inglesa, a aplicabilidade do que 

haviam desenvolvido e estudado ao longo do curso em suas vidas pessoais e 

profissionais e, possivelmente, sobre o ensinar a escrever em língua inglesa. O 

início do momento, foi noticiado via News Forum, por meio da mensagem Moment 

5, que apresento a seguir: 

 

Dear all, 

The course is coming to its end and I would like to propose you two final 

activities which are displayed in moment 5.  

See you. 

 

Solicitei aos alunos duas atividades: um novo capítulo em seus diários e um 

fórum. O objetivo do diário Reflecting on the lived experience foi permitir aos 

professores participantes refletirem sobre a experiência vivida, os diversos 

momentos vividos e o processo experienciado. Com o intuito de guiá-los, mas 

não de restringir suas falas, propus a seguinte atividade:   
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The course is coming to its end, so I would like us to reflect a bit on the 

experience we have lived.   

 topics addressed: what was interesting, not interesting, challenging, 

useful/helpful, unnecessary, their relevance to your personal and 

professional life, ….  

 course: length, structure, activities proposed, material provided (quality, 

etc), commitment required, organization, enough time for the activities, 

…  

 sequencing: why things were presented in that way, their relation, ...   

 platform: easy or difficult to deal with, appeal, organization, way things 

were displayed, limitations, possibilities of use, what you liked and/or 

disliked about it, ….  

 instructions: were they clear, objective? useful? ...  

 feedback: quality, helpfulness, relevance, ...  

 performance: you/the teacher/your colleagues performance  

 commitment: you/the teacher/your colleagues commitment  

 learning: what you learned (about writing in general, your writing, 

feedback, etc), what sort of reflections generated, ….  

 on line experience: how you felt about it - fears, difficulties, challenges, 

achievements,….  

 roles: what was your role, the teachers and the colleagues.  

 expectations: what you expected, what you got, ...  

 contributions to your personal and professional life  

Did the course allow you to …..? Why? How?  

· learn how to write  

· reflect on your writing  

· reflect about writing in English in general  

· see writing as a process  

· reconsider some aspects in relation to it  

· think about the way you see, address and teach writing  

· think about the way you give feedback  

· learn how to teach students to write  

 

What have you learned with this online experience?  

What was positive about it? What was negative about it? 

Would you suggest any changes? 

Feel free to mention any information, comments and feelings you have in 

relation to this learning experience.  

 

 

Após alguns dias e não contando com a participação dos professores 

participantes, enviei nova mensagem via News Forum, intitulada Have you ..., na 

qual os questionava se haviam visto o momento 5. Passados alguns dias, a atividade 

contou com a participação de Manuela, Ricardo e Teresa. 

A segunda atividade proposta foi o fórum The lived experience que tinha o 

objetivo de possibilitar aos professores participantes reflexão acerca do curso e do 

percurso trilhado conjuntamente, ou seja, do aprender a escrever em língua inglesa, 

do aprender a ensinar a escrever em língua inglesa do objetivo geral do curso, da 
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forma como ele se deu. A questão colocada aos professores participantes foi: What 

was the way we did together in this course? 

 A atividade contou com uma discussão iniciada por Manuela nomeada pela 

participante de I didn’t understand your question que contou com um total de onze 

contribuições cujos excertos apresento aqui41: 

 

First of all, you helped us how to understand the purpose of writing. Who 

do I write for? Why do I write? After, we learned that we have to think 

about the subject of a piece of writing. Then, you started approaching the 

idea of a paragraph. At the following moments you taught us about some 

specific genres as: cover letter, CV, testimonials (Ricardo). 

Yes, I share it too. The course was very interesting, I could meet new 

colleagues and share experiences and have you, Maria Eugenia showing 

our mistakes, it was very good. After a long time being only a teacher, I 

think it is very positive having someone giving us new directions. (…) I 

would like to thank you for the opportunity in participating in a course 

like that. I loved it and I hope to have corresponded to your expectations. 

I apologize for the times I had problems in doing the activities. 

It was such a pleasure to meet you and share experiences with you. 

Thank you very much (...) Well, I have some difficult in do the course, 

but, for me, it was a great experience. I learnt a lot, mainly, because I am 

doing a course and the part we are now is exactly planning, drafting, 

sharing, revising and editing. This course helped me very much. It helped 

me to about correcting. My students from the 1st year have written an 

autobiography and the corrections I did, the points I have done were very 

positive for them (Natália). 

 

In my opinion I agree that the course was divided but I think that first 

was a welcome, and knowing each participant, then what's the course 

was about and conclude with our testimonial. The topics had a link and 

after doing each one there were an evolution as a writer (Teresa). 

 

Well, looking at the topics, I see that first we had opportunity to meet 

each other and know the platform; then we had a text about the writing 

process (drafting, revising, for instance); after that we discussed about the 

course objectives and had more theoretical texts.  

After this "warm-up", I see the course has a theme: it is about writing, but 

for a specific purpose: the steps we are supposed to follow to apply for a 

job. 

It is really interesting, as it is also the theme for the Booklets of São Paulo 

Public School for the 3rd grade (High School). So what we have learned 

can be useful not only for our personal lives, but also as a support for 

teaching to that grade, for those who use the booklets (and even the ones 

who don´t). 

The process involved job ads, asking for further information, making our 

résumé, applying to the job, making our personal testimonial. 

Maybe I could see 3 moments: the first, was the "first contact" - knowing 

the other participants makes discussions easier, and knowing the platform 

                                                 
41 Algumas informações foram alteradas para preservar a identidade dos professores participantes. 
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permits a good use of all its resources; the second moment was the 

theoretical material to think about our writings (input); and the third was 

the production (output), and the production was organized in a probable 

sequence we could go through in real life. 

Now things make much more sense for me! (Manuela). 

 

 

Esse fórum permitiu aos professores participantes pensarem sobre o curso 

e o caminho percorrido conjuntamente, sobre o aprender a escrever em língua 

inglesa e a relação e a aplicação existente entre o curso e suas vidas pessoais e 

profissionais. Como professora pesquisadora e designer, fica clara a necessidade de 

uma tarefa que possibilite a retomada do trabalho desenvolvido e dos seus 

objetivos, para que todos os envolvidos no processo possam entender o percurso 

feito, sua relevância e como a construção de conhecimento ocorreu.  

As falas dos professores participantes me fazem notar, também, que meu 

objetivo foi alcançado. A forma como o desenho e implementação do curso 

ocorreu, permitiu que se valorizasse e considerasse a experiência dos participantes 

envolvidos com suas emoções, sentimentos, intuições e sensações; que o professor 

não fosse visto como o detentor, transmissor do saber e dono de verdades absolutas; 

possibilitou diálogo e interações e, lidou com a ordem, desordem, organização, 

desorganização. Os momentos - suas tarefas e materiais - estiveram inter-

relacionados, estabelecendo, também, uma relação com a vida pessoal e 

profissional dos professores participantes. Essa relação entre as partes e o todo, e 

essa tessitura, permitiu que houvesse um movimento de ir e vir contínuo, 

indefinível e imensurável.  

Apresento, a seguir, em caráter ilustrativo, a visualização do momento 5: 

 

 

   

 
 

Figura 4. 32: Momento 5 - visualização na plataforma 

 

Ao propor este momento, retomava toda a experiência vivida pelos 

professores participantes e por mim, e buscava evidenciar a tessitura entre todas as 

partes que compuseram os momentos e que compreenderam o curso de prática 

escrita.    



 
196 

Assim, em 21 de novembro, enviei uma mensagem aos professores 

participantes via News Forum, comunicando o encerramento do curso. A 

mensagem, intitulada de Closing up, foi:  

 

 

Dear all, 

The course has come to its end. I hope it has helped you to improve your 

writing, think about the writing process (maybe with different eyes); the 

challenges it present us, and also about your teaching.  

I know some of you still need to "hand in" some pieces and would like to 

take part in the last forum. You will have access to the course up to the 

end of next week. I'll continue following you and commenting your 

productions.  

I would like to thank you all for your participation and cooperation. It 

has been a rich experience for me ... and I hope it has been for you too. 

 

 

Em 10 de dezembro, enviei a mensagem Thank you aos professores 

participantes, via News Forum, que, como bem dizia seu título, agradecia os 

professores participantes por sua participação. A mensagem postada foi: 

 

Escrevo para agradecer a todos pela participação. Espero que o curso 

tenha atendido suas expectativas e tenha sido uma experiência rica 

que frutifique tanto na sua escrita como de seus alunos.  

Gostaria de salientar que todo o material disponibilizado na plataforma 

pertence à minha pesquisa e, portanto, não pode ser copiado e/ou 

utilizado para nenhum fim uma vez que também está em processo de 

certificação de autoria na Biblioteca Nacional42. Assim sendo, o material 

bem como as atividades desenvolvidas no curso não poderão ser 

reproduzidas ou utilizados. 

Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um 2011 repleto de 

realizações e felicidades. 

 

 

No quadro a seguir, retomo a estrutura do curso de prática escrita para 

professores do Ensino Médio sob a perspectiva da complexidade para que 

possamos melhor visualizar sua estrutura: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Após o registro do material e a concessão de seu ISBN, o material, agora um E-book, foi enviado, 

via e-mail, aos professores participantes. Este E-book é o que se encontra no apêndice de número 3.  
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 Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 

4 

Momento 

5 

Total 

Tarefas 2 3 4 3  12 

Diálogos   2 1  3 

Glossário    1  1 

Fórum 1 3 1 3 1 9 

Diários 1  1  1 3 

Quis  1  1  2 

Materiais teóricos de 

suporte 

2 2 3 3  10 

 

Quadro 4.1. Atividades desenvolvidas no curso 

 

 

Retomando os cinco momentos que compreenderam o curso de prática 

escrita, podemos perceber que o desenvolvimento do curso foi coconstruído pelos 

professores participantes e por mim – professora pesquisadora e designer - durante o 

desenvolvimento do mesmo, por meio das atividades propostas e desenvolvidas, 

tendo como pilares o pensamento complexo e os princípios da complexidade 

propostos por Morin (1999/2006b, 2005/2006:63-70; 1990/2008:196-273), sob uma 

visão sistêmica (Morin, 1990/2008: 259-265; Tescarolo, 2004: 57-66). 

 Por sua vez, os princípios se articulam aos saberes enunciados por Morin 

(1999/2006b), pois ao longo de todo o curso lidamos com: (1) o erro e a ilusão - 

integrando os erros em nossas concepções, pois todo conhecimento comporta o 

risco do erro e da ilusão e isso se faz necessário para que ocorra um avanço no 

conhecimento; (2) o conhecimento pertinente - a promoção de um conhecimento não 

fragmentado, estabelecendo um vínculo entre todo e partes, ou seja, uma tessitura; 

(3) o enfrentar as incertezas – aprendendo a lidar com a imprevisibilidade, incertezas, 

a aceitação de que não existem verdades absolutas, e (4) o ensinar a condição humana 

– considerando nossos aspectos culturais, naturais, físicos, psíquicos, míticos, 

imaginários, sociais e históricos. 

No capítulo a seguir, interpreto os fenômenos desenho e implementação de um 

curso complexo, a distância, de prática escrita em língua inglesa, para professores 

do Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, interpretados a 

partir da experiência da professora pesquisadora e designer do curso, sob um 

enfoque associadamente complexo e hermenêutico-fenomenológico. 
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CCaappííttuulloo  55  

 

AA  IInntteerrpprreettaaççããoo  ddooss  FFeennôômmeennooss    

 

Neste capítulo, interpreto os fenômenos desenho e implementação de um curso 

a distância de prática escrita em língua inglesa, para professores do Ensino Médio 

da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, elaborado a partir das 

necessidades dos participantes e dos documentos oficiais e fundamentado na 

complexidade, interpretados a partir da experiência da professora pesquisadora e 

designer do curso. Acho pertinente relembrar o leitor o que entendo por desenho e 

implementação neste trabalho. O desenho refere-se à definição dos tipos de textos 

que seriam trabalhados; situação real de aprendizagem que seria proposta; pesquisa, 

escolhas, elaboração e organização dos materiais teóricos de suporte;  escolha dos 

links; a exploração da plataforma Moodle, incluindo a definição do layout e da 

disposição dos elementos, e o planejamento dos momentos do curso e suas 

subdivisões. Por sua vez, a implementação refere-se à inserção do material e das 

atividades que compreendem os momentos na plataforma e ao gerenciamento dos 

alunos na realização das atividades propostas, que, por sua vez, fornecem subsídios 

para que o desenho seja pensado e repensado. 

Valendo-me da fundamentação teórica e da orientação metodológica 

discutidas nos capítulos anteriores, apresento minha interpretação para os 

fenômenos em foco, que decorrem dos procedimentos de textualização, 

tematização e ciclo de validação que caracterizam a abordagem hermenêutico-

fenomenológica (van Manen, 1990; Freire, 1998, 2007, 2008a,b).  

Na primeira parte do capítulo apresento os temas e subtemas que emergem 

de minhas notas reflexivas e compreendem o fenômeno desenho do curso, os 

exemplificando e interpretando. A seguir, na segunda parte do capítulo, sigo a 

mesma organização e apresento o fenômeno implementação do curso.  
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5.1 O Fenômeno Desenho do Curso sob a Perspectiva da Professora 

Pesquisadora e Designer 
 

Para a identificação dos temas que compreendem e que, portanto, 

constituem e dão identidade ao fenômeno desenho de um curso a distância em 

questão, utilizei-me das notas reflexivas por mim geradas e registradas ao longo de 

todo o processo, como explicitado no capítulo em que discorro sobre a 

metodologia. 

Cabe aqui salientar que nessas notas reflexivas, não houve a distinção dos 

fenômenos desenho e implementação do curso a distância, que são o foco da pesquisa. 

Assim, para a identificação dos temas que dão identidade e estruturam o fenômeno 

desenho do curso, retomei os textos por mim produzidos e, ao relê-los, foquei nos 

trechos que se referiam ao fenômeno em foco neste momento, ou seja, do desenho 

do curso a distância, mais pontualmente.  

Após a seleção dos trechos, iniciei o processo de tematização, seguindo as 

rotinas de organização e interpretação propostas por Freire (2007), iniciando a 

identificação das primeiras unidades de significado que foram seguidas por 

refinamentos e ressignificações (como explicitado no capítulo 2, na seção 2.2.4). 

Durante todo o processo, retornei aos textos completos, ou seja, às notas reflexivas 

como um todo, para que o ciclo de validação ocorresse, possibilitando-me legitimar 

a interpretação e chegar a um maior entendimento do fenômeno e sua essência, 

compreendendo suas partes e seu todo e assim, identificando os temas exploração, 

pesquisa, questionamentos, desafio, definições, tempo e medo e subtemas, que 

apresento nas subseções a seguir. 

 

5.1.1 Exploração 

 

Um dos temas emergentes das notas reflexivas e que perpassa todo o 

processo do desenho do curso é a exploração da plataforma Moodle, que me 

permitiu conhecê-la, entender sua organização e funcionamento, os recursos e 

atividades disponíveis, possibilidades de uso, potencialidades e limitações, como 

podemos notar nos trechos das notas que selecionei e aqui apresento:  
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... consigo acessar a página como professora e “brincar” na plataforma: 

descobrir onde as coisas se encontram, como postar arquivos, onde 

inserir informações, o que cada ícone causa43.  

 

Vou descobrindo como operacionalizar, como lidar com as 

possibilidades, ferramentas, limitações da plataforma, onde 

disponibilizar as coisas e como. 

 

Começo a inserir/transportar as informações que estavam em Word 

para a plataforma e a testá-la; isto é, ver como apareceriam ao aluno. 

Descubro em que local devo inserir as informações pela tentativa, 

acerto e erro. Tento descobrir como o feedback será dado ao aluno mas 

não consigo descobrir o que ocorrerá. 

 

A plataforma não permite uma série de coisas. Por exemplo, o Word 

me permite mais coisas. Seria então interessante corrigir em Word e 
anexar. A correção fica mais clara. Os assignments online não permitem 

que anexemos arquivos, porém o diálogo sim (...) 

 

Minha preocupação com as correções e onde irei disponibilizá-las 

continua. (...) Também sobre como e onde os alunos disponibilizarão as 

informações.  

 

 

Os excertos e trechos que saliento em negrito sinalizam descobertas acerca 

da plataforma, sua organização, potencialidades e limitações, que ocorreriam pela 

tentativa, com acertos e erros. Assim, minha construção de conhecimento acontecia 

gradualmente, de forma não linear ou pré-determinada, sendo percebida e 

produzida por meio de processos transformadores que decorriam da minha 

experiência, interações e transições com a plataforma (Morin, 1990/2008: 204-205; 

Moraes, 2006:99).  

Todo o processo foi permeado pelo enfrentamento de incertezas (Morin 

1999, 2006b), travando comigo mesma um diálogo contínuo acerca de minhas 

descobertas, lidando, portanto, com minha organização e desorganização internas, 

minha razão e emoção e sentimentos inseparáveis e antagônicos como o prazer da 

descoberta e a angústia e desconforto do ainda desconhecido, contemplado, assim, 

o princípio dialógico proposta por Morin (1999/2006a, 2005/2006). 

Outro excerto relacionado ao tema seria: 

 

Acho que estou aprendendo a brincar com a plataforma e começo a ver 

as coisas se organizarem e tomar forma. (...)  

 Consigo inserir arquivos. 

 Abro os fóruns, os nomeio, descrevo-os. 

Mudo-os de lugar na plataforma, os desloco. 

 Penso onde colocar as coisas e começo a tomar decisões. 

                                                 
43

 Ao longo deste capítulo, apresento, em negrito, as partes que considero serem as mais 

significativas para exemplificação dos temas e seus subtemas. 
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 Vario o caráter das minhas funções para ter a visão do aluno. (...) 

 Tento esconder (clicando no olho) as informações/arquivos dos 

momentos e ao fazê-lo descubro que some também da visão dos 

alunos na coluna da esquerda, além dos momentos. Não há a 

possibilidade de que apareçam apenas à esquerda e no momento 

como eu gostaria. Ao pensar sobre isso talvez seja para que fiquem 

mais visíveis ao aluno, eles tenham duas, ao invés de uma única 

forma/caminho, de acessar o mesmo arquivo, ferramenta ou 

informação. O que faz sentido. 

 

 

 

Havia um constante movimento de ir e vir, com os produtos e efeitos, sendo, 

eles próprios produtores e causadores daquilo que produziam. Durante a 

exploração era influenciada pelo que ocorria, descobria e sentia. O conhecimento 

que construía, por sua vez, retroagia sobre minhas novas explorações e descobertas, 

uma vez que não estavam dissociados das anteriores, mas sim, imbricados. Noto, 

portanto, os princípios recursivo e hologramático, uma vez que houve um 

enriquecimento das partes pelo todo e vice-versa, num movimento produtor de 

conhecimentos (Morin,  1999/2006a, 2005/2006). Experienciava, assim, a 

natureza complexa e sistêmica da exploração, pois ocorria uma conexão entres as 

partes que a compunham, ou seja, entre seus componentes (subsistemas) por meio 

de operações, interações e retroações nada lineares (Tescarolo, 2004:66).  

Toda essa exploração me remete à Dewey (1938/1971b:25,34-40) e a noção 

de continuum experiencial e não dissociação dos princípios de continuidade e 

interação propostos pelo autor,  porque o caráter da experiência da exploração por 

mim  vivenciado – que se deu por meio da minha transação com o tempo e o meio - 

me possibilitou uma extensão do significado e valor educativos dessa experiência e 

construção do conhecimento, me modificando e afetando a qualidade das minhas 

experiências subsequentes.  

O tema exploração e os excertos ilustrativos que apresentei me remetem, 

também, ao pensamento reflexivo proposto por Dewey (1933/1959), pois para o 

autor, está relacionado à operação de busca, pesquisa e investigação, quando 

necessitamos solucionar dúvidas ou incertezas a esclarecer. Segundo Schön (1992), 

meu processo de exploração foi perpassado pelo conhecimento na ação, pois meu 

conhecimento era construído e revelado por meio de minha atuação, intuição, 

instinto em relação à plataforma e, também, pela minha reflexão em relação à 

minha ação.  
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Como salienta Driscoll (1998:8), o ensino a distância requeria habilidades e 

competências diversas do ambiente presencial como, por exemplo, familiarizar-me 

e utilizar ferramentas ou interfaces que não conhecia e navegar em um ambiente 

não linear. Aos poucos construía conhecimento por meio da experimentação, 

manipulação e ganho de habilidades, visto que o ensino a distância não significa 

simplesmente migrar do presencial (Palloff & Pratt, 1999:4-6). 

 

5.1.2 Pesquisa 

 

Também emerge das notas reflexivas o tema pesquisa, ligado à minha busca 

por respaldo teórico-metodológico ou a cursos que pudessem vir a dar suporte e 

auxiliar-me na tomada de decisões em relação ao desenho do curso, como 

salientam os trechos dos excertos que aqui apresento:   

 

Os cadernos fornecem os tipos de textos. (...) resta a duvida de como 

propor esses tipos de texto sem apresentá-los de forma fragmentada, 

compartimentalizada, como partes isoladas que não dialogam com as 

demais. (...) Tenho de buscar ou sinto a necessidade de buscar respaldo 

teórico para ver o que já tentaram.  

 

Cá estou lendo Behrens e Moraes e tentando buscar uma resposta ao 

meu dilema. Uma resposta não seria a palavra adequada porque sei que 

não existirá uma resposta final e pronta – não a encontrarei e não sei bem 

dizer se gostaria de uma resposta pronta para isso. (...) As perguntas 

questionadoras de Moraes complementam, até certo ponto, a 

Metodologia de Projetos de Behrens. 
 

 

Ocorreram, também, pesquisas que me possibilitaram desenvolver os 

materiais teóricos de suporte que seriam posteriormente disponibilizados na 

plataforma, além de links de dicionários e gramáticas que pudessem ser indicados e 

utilizados pelos professores participantes. O excerto que aqui apresento exemplifica 

a pesquisa: 

 

Posso fornecer links que ofereçam informações gramaticais com 

exercícios (...) Deverei fazer um levantamento de sites para que possa 

disponibilizá-los. Agora, acho que a emergência é definir os tipos de 

textos, fazendo e retomando os questionários dos informantes e os 

cadernos do Estado. 
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Desta forma, concluo que respaldo teórico-metodológico e materiais 

caracterizam-se como subtemas de pesquisa.  

Os trechos apresentados remetem à Tescarolo (2004:108), quando o autor 

afirma que o aprender, na visão complexa, é pesquisar para que possamos 

desconstruir para posteriormente construir. Assim, de forma complexa, buscava por 

respaldo teórico-metodológico, aprendia, desconstruía e reconstruía conhecimento 

acerca de cursos e/ou atividades que pudessem auxiliar-me no desenho do curso 

complexo de prática escrita a distância. O mesmo ocorria em relação à pesquisa de 

materiais. 

 Evidencio, também, segundo Dewey (1933/1959), um pensamento 

reflexivo, pois como afirma o autor, busca, pesquisa e investigação são aspectos 

necessários para que solucionemos dúvidas ou incertezas. Neste caso, a pesquisa 

possibilitou-me desenhar o curso. Segundo Schön (1992), o processo de pesquisa 

possibilita conhecimento na ação, tendo em vista que construo conhecimento por 

meio de minhas buscas e minha reflexão em relação a respeito dessa ação. A 

pesquisa me permitiu contato com uma gama de aspectos, que necessitavam ser 

considerados, pensados e repensados, tendo em vista meu objetivo em relação ao 

curso complexo, a distância, de prática escrita e o desenho do mesmo que almejava 

criar, que me remete ao tema que apresento na sequência. 

  

55..11..33  QQuueessttiioonnaammeennttooss  

 

Questionamentos acerca da teoria da complexidade, da disponibilização do 

curso na plataforma Moodle e das diferenças existentes entre se pensar e desenhar 

um curso para o ambiente presencial e para o digital estão presentes em meus 

textos. Assim, questionamentos é um tema que também estrutura o fenômeno 

desenho do curso a distância de prática escrita, sendo composto pelos subtemas teoria 

da complexidade, disponibilização e ambiente. Os excertos, provindos de minhas notas 

reflexivas que apresento a seguir, exemplificam o subtema teoria da complexidade: 

 

... quais os opostos que estou propondo para o professor dialogar? Que 

tipos de contradições? Outras contradições surgirão? Como lidar com a 

escrita de forma complexa?  

Como contemplarei no desenho do curso o diálogo entre os opostos? 

Será a teoria x prática? Eles têm de caminhar juntos. Como a 
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recursividade se dará? A circularidade? E o hologramático – parte x 

todo? A parte seria a semana e o todo o curso (a proposta do curso)?  

Teoria e prática deveriam ir juntas, de forma que sejam trabalhadas 

conjuntamente de forma que não percebamos aonde vai uma e outra, 

onde começa e termina uma e outra. (...) 

 

... resta a dúvida de como propor esses tipos de texto sem apresentá-los 

de forma fragmentada, compartimentalizada, como partes isoladas que 

não dialogam com as demais.  

Ah!!! O que farei com isso? Como irei organizá-las? Qual será a 

sequência? Ok, não busca um seqüenciamento fechado e engessado, 

mas há um seqüenciamento, um encadeamento. Algo deve vir antes de 

algo. 

 

Tenho a sensação de quebra, de partes isoladas, pedaços aqui e acolá, 

tudo muito fragmentado. Não me parece haver o flow de uma aula 

presencial. A ligação entre as partes precisa ficar clara e como fazê-lo é 

a questão.  

 

 

 

Os trechos apresentados revelam minhas dúvidas, incertezas e a vivência de 

relações antagônicas como ordem e desordem, organização e desorganização que 

me acompanharam, simultaneamente, ao longo do processo do desenho do curso. 

Aprendia, assim, a conviver com essas contradições que caracterizam a 

complexidade (Morin, 1999/2006a; 2005/2006). Outro aspecto complexo que se 

fez presente era a minha preocupação em relação à fragmentação, à linearidade e à 

existência de partes isoladas e fechadas em si. Preocupava-me, como afirma Morin 

(1999/2006a:11-16) e Behrens (2006:15), com os efeitos da compartimentação dos 

saberes aliada à incapacidade de articulá-los, organizá-los, contextualizá-los e 

integrá-los, tendo em vista que o conhecimento precisa estar relacionado às 

informações e inserido em seu contexto. 

Tais questionamentos sobre a teoria da complexidade me ajudavam a 

desenhar o curso e, como salienta Carvalho (s/d), me levavam a uma redefinição 

de minha posição em relação ao ser designer de um curso complexo, a distância, de 

prática escrita, que atendesse as necessidades e expectativas dos professores 

participantes. Construía conhecimento pertinente, enfrentava as incertezas e corria 

riscos, vivenciando alguns dos saberes que Morin (1999/2006b) enunciou como 

necessários para a educação do futuro.  

Os questionamentos relacionados à disponibilização do curso na plataforma 

podem ser percebidos nos trechos que apresento a seguir:   
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Aqui estou eu de novo tentando equacionar o que deve ser colocado 

onde e de que forma deve ser disponibilizado. Não é tão fácil assim 

fazer no virtual o que fazemos de forma natural no presencial. Pode ser a 

estranheza inicial, mas é sem sombra de dúvida um desafio. (...) Daí 

esbarro em grandes blocos de texto, que ocupam a tela e retorno aos 

textos tentando diminuí-los. Há a necessidade real de clareza, concisão, 

certeza do que se quer e de onde vai se chegar. Então, além do onde 

colocar e como tem o que colocar e o que ele deve conter. A quantidade 

de informação. 

 

Retomo o curso. Ao vê-lo na plataforma mil perguntas me vem à 

mente. Não gosto de muitas coisas que estão lá. Estou perdida! Pareço 

não saber onde estou e para onde vou, embora eu saiba.  

 

 

 

Os trechos revelam que construía conhecimento pertinente e enfrentava as 

incertezas (Morin, 1999/2006b) sobre a disponibilização do curso a partir de meus 

questionamentos e explorações, por meio de processos transformadores que 

decorriam da experiência vivida e que dependiam de minha relação com a 

plataforma (Moraes, 2006:99). Ao questionar-me, pensar e repensar sobre as 

decisões a respeito da disponibilização já tomadas revendo-as sob um novo olhar 

(mais distanciado), num constante movimento de ir e vir, que denota não 

linearidade, mediante processos de assimilação, acomodação, auto-organização e 

relações dialógicas (Moraes, 2006: 90-137), indo, portanto, ao encontro da 

complexidade (Morin: 1999/2006a; 2005/2006). 

Ao questionar-me sobre a disponibilização do curso na plataforma, vivenciava 

relações antagônicas tais como ordem e desordem, organização e desorganização, 

experienciando dúvidas, incertezas e contradições relacionadas ao desenho do 

curso. Havia, também, uma grande preocupação de minha parte em relação às 

partes e o todo do curso, buscando uma inter-relação entre elas, para que não 

houvessem partes isoladas, fechadas, fragmentadas. Contemplava, portanto, os 

princípios propostos por Morin (1999/2006a; 2005/2006) que nos ajudam a pensar 

a complexidade. 

Por sua vez, noto questionamentos relacionados ao ambiente ou, como 

explicitado anteriormente, sobre as diferenças existentes em se pensar e desenhar 

um curso para os ambientes presencial e a distância. Os excertos, a seguir, ilustram 

os questionamentos que emergem nesse sentido:  

 

O mesmo ocorre no presencial, mas como estou acostumada com o 

ambiente o desafio parece menor uma vez que faz parte do nosso 

quotidiano profissional. Já no a distância: é tudo novo! 
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Sei da possibilidade, como no presencial, de já ter algo na manga, caso 

surja uma necessidade de última hora, mas não contar com o elemento 

visual de desapontamento, dúvida, surpresa, por exemplo, do 

presencial, me parece um elemento preocupante. (...) Como não 

consigo ou conseguirei seguir os passos dos alunos, saber por onde 

andaram, o caminho que trilharam. No presencial conseguimos, de 

certa forma, fazê-lo, pelo menos quanto ao físico. Sei se o aluno trouxe 

o material, como o dispõe e utiliza, como segue a aula, se faz 

anotações, se se movimenta e como, vejo seu semblante e acompanho 

as variações. Internamente não consigo ver o caminho/ o trajeto que 

segue para construir seu conhecimento, mas ao menos tenho algum 

referencial – o físico. No ambiente a distância não poderei contar com 

isso. Terei apenas as informações postadas e poderei contar com algumas 

ferramentas do sistema que me auxiliarão a descobrir quem acessa o 

sistema e por quanto tempo fica nele, por exemplo. 

 

Pareço não saber onde estou e para onde vou, embora eu saiba. As coisas 

todas me parecem quebradas, fatiadas, isoladas, pequenas partes. Acho 

que essa sensação de partes isoladas maior do que o que sinto no 

presencial. 

 

Isto me dá a sensação real de interação, como se estivéssemos em uma 

sala de aula presencial. Como aqueles alunos que ao final da aula, após 

você fazer um comunicado querem mencionar, explicar ou justificar algo. 

Tenho a impressão de uma concretude maior e me parece pertinente 

ressaltar que essa é uma atitude que ela teve ao longo de todo o curso. 

Acredito que ela seja assim também no presencial. Seria interessante se 

eu tivesse a chance de saber ... será que ela se comporta da mesma 

forma no presencial? Parece-me que sentir que há realmente um 

professor, uma figura do outro lado que ouve, interage, se preocupa, 

media, etc, é realmente importante. Mesmo o comentário que ela fez 

outro dia foi interessante: “Estamos nós duas conectadas, na plataforma 

ao mesmo tempo”. Acho que dá um maior senso de propriedade, de 

pertencimento a eles.  

 

Ai, será que com o feriado eles se dispersaram novamente? Os feriados 

são um problema no presencial, será que são um problema maior ainda 

no virtual? 

 

 

Esses questionamentos em relação ao ambiente estão em sintonia com a 

afirmação de Driscoll (1998:8) de que o ensino a distância é uma realidade e 

experiência que requer habilidades e competências diversas do presencial que ainda 

não conhecemos bem e, também, de Palloff and Pratt (1999: 4-6) ao salientarem 

que não podemos meramente migrar o que se faz no presencial para o virtual. 

Nesse ambiente a natureza do ensino e aprendizagem muda, ocorrendo alterações 

na forma como todos os participantes se comportam e, também, nas práticas, visto 

que experienciamos aspectos educacionais, físicos, emocionais e psicológicos 

diversos, que envolvem, por exemplo, novas responsabilidades, papéis, regras, 

normas e padrões de interação.  
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Ao questionar-me sobre a teoria da complexidade, a disponibilização e o 

ambiente, não observava a situação de fora, mas estabelecia uma relação com ela. 

Muitas vezes não era possível eliminar minhas dúvidas. Por estar em constante 

diálogo comigo mesma, com a situação, com os problemas, incertezas, riscos e 

decisões acerca do desenho do curso a distância, estabelecia novas condições que 

me possibilitavam enxergar por outro viés. Desta forma, como afirma Schön 

(1992), assumia o papel de questionadora não como uma mera espectadora, uma 

vez que estava na situação e em transação com ela. Contava com meu 

conhecimento na ação (Schön, 1992), ou seja, com meu conhecimento construído e 

revelado por minhas ações e experiências anteriores acerca do desenho de cursos, 

além de minha intuição e visão sobre o ensino da prática escrita e o ensino a 

distância. Corria riscos, lidava com as incertezas, refletia sobre a ação, ou seja, 

sobre minhas descobertas que provinham de meus questionamentos, explorações e 

pesquisas. 

Por meio dos questionamentos sobre a teoria da complexidade, a 

disponibilização e o ambiente, experienciava a natureza complexa e sistêmica do 

desenho do curso, pois, ao longo dessa vivência, percebia a presença das 

propriedades gerais dos sistemas complexos. A entropia, ou seja, a desorganização 

do meu sistema, fazia-se presente quando ocorriam questionamentos sobre a teoria 

da complexidade, a disponibilização e o ambiente, os quais, após um período de 

reflexão e amadurecimento levavam à uma auto-organização (enação), tendo 

sempre em mente ir ao encontro dos objetivos do curso, contemplando, assim, a 

propriedade da teleologia. Tudo ocorria por meio de conexões entre as partes 

(subsistemas) que compunham o todo do sistema, por meio de operações, 

interações e retroações nada lineares (Tescarolo, 2004:66). 

Acredito que seja pertinente salientar que o tema questionamentos se 

relaciona aos demais até aqui apresentados e que emergem de minhas notas 

reflexivas produzidas ao longo de todo o processo de desenho do curso a distância 

de prática escrita, ou seja, está inter-relacionado e associado à exploração e à 

pesquisa, pois meus questionamentos, a exploração da plataforma e a pesquisa me 

possibilitaram apropriar-me de aspectos tanto objetivos quanto subjetivos que me 

levaram ao desenho do curso, complexo, de prática escrita em língua inglesa para 

professores do Ensino Médio da rede estadual de São Paulo. 
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5.1.4 Desafio 

 

A experiência do desenho do curso de prática escrita foi, também, 

perpassada pela vivência de desafios, sendo, desafio, portanto, um dos temas 

emergentes das notas reflexivas.  Houve o desafio em relação ao ambiente a distância 

e este ocorreu devido ao fato de ser um novo ambiente de atuação para mim, 

professora pesquisadora e designer do curso a distância, e que, como todo ambiente, 

apresenta possibilidades e limitações. 

 Notamos a presença do tema desafio e seu subtema ambiente a distância, nos 

seguintes trechos de minhas notas reflexivas: 

 

O desafio me parece maior ainda por causa do ambiente que não estou 

acostumada. Havia vivenciado desenhar uma atividade em um curso que 

fiz anteriormente no programa, mas é diferente. Pensar em um curso 

todo é diferente. Muitos elementos a se pensar ao mesmo tempo. (...) 

Acredito que não conseguirei fazê-lo ou ao menos a sensação que tenho 

agora é que o desafio é muito, mas muito grande mesmo, para não falar 

que seja enorme. 
 

... conto com minha pouca experiência de vivência de cursos a 

distância. Nunca participei efetivamente de um curso que fosse 100% a 

distância. (...) Assim, não tenho idéia de como fazê-lo. 

O mesmo aconteceu com minha experiência de aluna – foi muito 

pequena e não sei dizer quais seriam os desafios por mim encontrados ao 

participar de um curso por um período mais longo.  

 

Como não consigo ou conseguirei seguir os passos dos alunos, saber por 

onde andaram, o caminho que trilharam. No presencial conseguimos, de 

certa forma, fazê-lo, pelo menos quanto ao físico. Sei se o aluno trouxe 

o material, como o dispõe e utiliza, como segue a aula, se faz 

anotações, se se movimenta e como, vejo seu semblante e acompanho 

as variações. Internamente não consigo ver o caminho/ o trajeto que 

segue para construir seu conhecimento, mas ao menos tenho algum 

referencial – o físico. No ambiente a distância não poderei contar com 

isso. Terei apenas as informações postadas e poderei contar com 

algumas ferramentas do sistema que me auxiliarão a descobrir quem 

acessa o sistema e por quanto tempo fica nele, por exemplo. 

 

Aqui estou eu de novo tentando equacionar o que deve ser colocado 

onde e de que forma deve ser disponibilizado. Não é tão fácil assim 

fazer no virtual o que fazemos de forma natural no presencial. Pode ser 

a estranheza inicial, mas é sem sombra de dúvida um desafio. 

 

 

Esse desafio por mim experienciado em relação ao ambiente a distância está 

em consonância e me permite, aqui, retomar a afirmação de Palloff and Pratt 

(1999: 4-6) sobre a impossibilidade de migrarmos o que fazemos no presencial para 
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o virtual. Como nos relembra Driscoll (1998:8), o ensino a distância é uma vivência 

e realidade que requer habilidades e competências diversas do presencial, pois, 

como salientam Palloff and Pratt (1999: 4-6) a natureza do ensino e aprendizagem 

nesse ambiente muda, ocorrendo alterações na forma como os participantes se 

comportam e nas práticas.  

Enfrentava incertezas (Morin, 1999/2006b), travava comigo mesma um 

diálogo contínuo acerca do ambiente a distância, lidando, assim, com minha 

organização e desorganização internas, razão e emoção e sentimentos que são, ao 

mesmo tempo, inseparáveis e antagônicos. Convivia, portanto, com essas 

contradições e experienciava o princípio dialógico mencionado por Morin 

(1999/2006a; 2005/2006). 

A vivência do desafio em relação ao ambiente a distância me remete à Dewey 

(1938/1971b:25,34-40) e a noção de continuum experiencial, pois o caráter dessa 

experiência, que decorre da minha transação com o tempo e o meio, me permitiu 

compreender seu significado e valor educativos, que por sua vez me possibilitaram 

construir conhecimento e me modificar, afetando, assim, a qualidade de todas as 

experiências que vivi posteriormente.  

Em um constante movimento de ir e vir não linear, pensava e repensava 

sobre o desafio em relação ao ambiente a distância, mediante processos de 

assimilação, acomodação e auto-organização (Moraes, 2006: 90-137), indo, 

portanto, ao encontro do princípio recursivo  proposto por Morin (1999/2006a; 

2005/2006). Por meio de processos transformadores decorrentes da experiência 

vivida e que derivavam de minha relação com a plataforma e minhas indagações e 

reflexões (Moraes, 2006:99), construía conhecimento pertinente e enfrentava as 

incertezas (Morin, 1999/2006b) sobre o desafio do desenho do curso em relação ao 

ambiente a distância. 

Esse conhecimento construído, por sua vez, retroagia sobre os novos 

desafios que surgiam, uma vez que não estavam dissociados dos anteriores, mas 

sim, imbricados. Esse constante movimento de ir e vir sinaliza a recursividade da 

complexidade, além do seu caráter hologramático, pois a parte está no todo, bem 

como o todo está inscrito na parte, enriquecendo-se mutuamente e promovendo um 

movimento que gera conhecimentos (Morin, 1999/2006a, 2005/2006). 



 
210 

O desafio que emerge de minhas notas também está relacionado à teoria da 

complexidade, sendo este, portanto, seu subtema. O desafio relacionado ao desenho 

do curso faz-se notar nos trechos que apresento a seguir: 

 

... o desafio é a complexidade. Como assegurar os princípios da 

complexidade (hologramático, dialógico e recursivo) no curso? No 

presencial já seria um desafio! 

 

Vou inserindo aos poucos indo e vindo, apagando coisas, modificando 

outras, inserindo.Vou construindo, amarrando, conectando, ligando as 

coisas. Ao escrever isso me vem a idéia da teia, de um trabalho de 

crochê, de um bordado. Junto o que já tenho pronto com o que vou 

criando, decido ao longo do processo e vou construindo a aula, o 

momento dos alunos tendo em mente o objetivo final, sem bem saber 

exatamente como chegar lá.  

Vou tecendo, amarrando, reforçando, retomando, criando, dando 

prosseguimento ao trabalho. É uma pitada disso, outra daquilo. Me 

distancio, olho para o que foi feito, decido mudar, incorporo novos 

elementos, busco elementos que anteriormente tinham sido jogados 

fora mas que agora parecem novamente pertinentes, busco elementos 

novos, e, assim, vou formando, tecendo, criando. 
 

Não quero deixar tudo em arquivos que terão de abrir. Isso me dá mais 

ainda a sensação de fragmentação, quebra. 

Acho que a sensação vem daí, abrir os arquivos e fechar. Me dá a idéia 

de algo estanque, que não tem relação com o que vem antes e depois. 

Abro, leio, faço algo e depois o fecho. Isso não quer dizer que não possa 

vir a retomá-lo, mas me dá a sensação de algo fechado em si – um 

produto. 
 

Dúvidas me acompanham todo o tempo. (...) Talvez se já tivesse os 

participantes e o curso tivesse começado, não tendo tempo, as coisas se 

ajeitassem de forma melhor.   

 

 

Os trechos por mim salientados evidenciam um enfrentamento de incertezas 

(Morin 1999, 2006b) em relação ao desenho do curso. Havia um constante diálogo 

interno, um pensar e repensar sobre questões como linearidade, fragmentação, 

ruptura, isolamento, tomada e retomada de elementos, construção, reconstrução, 

tessitura, ligação, conexão, entrelaçamento, sensações, mudanças, aspectos esses, 

inerentes à complexidade.   

Havia o desafio e um movimento em direção a um desenho de curso que 

almejava um saber não redutor e fragmentado, que substituísse o pensamento que 

isola por um que una, permitindo uma tessitura entre todos os aspectos envolvidos, 

ordem e desordem (Morin 2005/2006: 63-105; Moraes, 2006: 71-73, Behrens & 

Oliari, 2007:63; Mariotti, 2007:139).  
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Pensava e repensava sobre o desafio em relação à teoria da complexidade, 

construía conhecimento pertinente (Morin, 1999/2006b) a respeito do desenho do 

curso, mediante processos de assimilação, acomodação, auto-organização e 

relações dialógicas (Moraes, 2006: 90-137), indo, portanto, ao encontro do 

princípio recursivo (Morin: 1999/2006a; 2005/2006). Considerava não apenas a(s) 

parte(s) mas também o todo, a inter-relação entre eles e o enriquecimento que essa 

tessitura permitia às partes e ao todo, produzindo conhecimentos, o que me permite 

perceber o princípio hologramático e, por conseguinte, a complexidade do sistema 

(Morin, 1999/2006a, 2005/2006) 

Porém, o desafio que emerge de minhas notas, não se dava apenas em 

relação ao ambiente a distância e à teoria da complexidade, mas, também, ao próprio 

desenho do curso, uma vez que almejava desenhar um curso complexo de prática 

escrita em língua inglesa, que atendesse as necessidades expressas pelos 

documentos oficiais, pelos professores respondentes e participantes. Desta forma, 

desenho do curso se caracteriza como subtema de desafio, estando presente nos 

trechos que aqui apresento: 

 

... é procurar o que coincide nos cadernos e os tipos de textos 

mencionados pelos professores. Isso é, ir aos cadernos, fazer um 

levantamento dos tipos de textos que serão solicitados aos alunos e 

cruzar essas informação com o que os professores mencionaram no 

questionário. (...) Pensar em uma situação de vida que leve em 

consideração a necessidade de se elaborar determinados tipos de texto, 

como por exemplo, uma tarefa. Uma tarefa, a resolução de alguma coisa. 

Como se fosse um case, no qual tem-se um problema a resolver e para 

resolvê-lo tenho de passar pela redação de uma série de textos. Tudo, 

obviamente, enxergando a escrita como um processo. O ideal seria 

propor uma situação no início do curso que desencadearia uma série de 

outras situações decorrentes dessa inicial/original.  

 

... após terem sido expostos ao à essa situação, irão ter uma experiência 

que poderia ser uma experiência real de vida, desenvolvendo a 

habilidade escrita e na última semana, teriam a oportunidade de refletir 

sobre toda a experiência vivida.  

 

Os questionários fornecem poucas informações consubstanciais em 

relação às necessidades de escrita. Dizem, por exemplo, que não há a 

necessidade de se escrever instruções. Como professores não escrevem 

instruções? Fica claro que não tem clara suas necessidades, não as 

enxergam. 

Os cadernos fornecem os tipos de textos. O desafio agora é definir 

quais tipos de textos serão meu foco e a razão. 
 

As perguntas questionadoras de Moraes complementam, até certo ponto, 

a Metodologia de Projetos de Behrens. Mas o desafio persiste – como 

“encaixar” isso no meu desenho de curso? Como desenhar o curso 
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tendo-as como referencial? Porque encaixar não é a palavra certa, na 

verdade é a errada. 

Será pela tentativa e erro, acredito eu. É tentar articular essas idéias 

com o plano de aula da Mina, com o material que tenho e que criei 

para o curso, com as necessidades dos professores e os textos que 

precisam efetivamente saber para ensinar aos alunos. É esse encaixe, 

essa engrenagem, essa união, esse casamento, essa sintonia que precisa 

ser criada. Um desenho “bom” precisará desse encaixe, dessa sincronia. 

Como, ainda não sei? 

 
 

Como podemos notar nos trechos em negrito, o desafio em relação ao 

desenho do curso vai ao encontro do que salienta a literatura, ou seja, o aspecto de 

que, para o desenvolvimento de um curso tenha início, precisamos identificar as 

necessidades dos participantes, pois elas definirão e delinearão os objetivos, as 

diversas fases e as ferramentas a serem utilizadas (Driscoll, 1998; Abbey, 2000; 

Fullmer-Umari, 2000; Horton, 2000 e Berge, Collins & Dougherty, 2000). As notas 

também deixam transparecer preocupação com a estruturação do curso e as 

atividades que seriam disponibilizadas, além da produção textual entendida como 

processo (Zamel, 1987; Cox, 1994; Friedlanger, 1996; Krapels, 1996 e Maybin, 

1996). Meu desafio, como professora, pesquisadora e designer foi, a partir das 

necessidades expressas pelos documentos oficiais e pelos professores, definir os 

tipos de textos a serem trabalhados e retomar o objetivo do curso para, então, 

desenhá-lo e repensá-lo tendo como subsídios minha visão de prática escrita, a 

teoria a respeito do desenho de cursos online e a complexidade.  

A vivência do desafio em relação ao ambiente a distância, à teoria da 

complexidade e ao desenho do curso me modificou, afetando a experiência por mim 

vivida naquele momento e em todos os que se seguiram, o que me remete à noção 

de continuum experiencial e não dissociação dos princípios de continuidade e 

interação propostos por Dewey (1938/1971b: 25,34-40). Percebo, também, um 

pensamento de caráter reflexivo (Dewey, 1933/1959), pois necessitava solucionar 

dúvidas, incertezas ou esclarecer questões a respeito do ambiente, do desenho do 

curso e da teoria da complexidade, havendo uma operação de busca, pesquisa, 

investigação, além de um questionamento infindo (Schön, 1992).  

Toda a experiência de enfrentamento desse desafio em relação ao ambiente a 

distância, à teoria da complexidade e ao desenho do curso, me permitiu salientar e 

retomar o caráter complexo e sistêmico do desenho do curso de prática escrita e 

seus princípios gerais. Ao buscar atender os objetivos do curso, contemplava o 
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princípio da teleologia. Porém, para atingi-los a entropia e enação se fizeram 

presentes, por meio de operações, interações e retroações nada lineares (Tescarolo, 

2004:66).  

O tema desafio se liga aos demais, uma vez que emerge conjuntamente e 

está inter-relacionado aos questionamentos sobre a teoria da complexidade, a 

disponibilização e o ambiente, à exploração da plataforma Moodle e à pesquisa 

teórico-metodológica e de materiais que ocorreram ao longo de todo o processo de 

desenho do curso a distância de prática escrita. Isso permitiu uma tessitura que me 

possibilitou chegar a definições em relação ao desenho do curso, sendo, portanto, 

definições, outro tema presente nos textos. 

 

5.1.5 Definições 

 

Emergem de minhas notas reflexivas ao longo de todo processo do desenho 

do curso a distância de prática escrita em língua inglesa definições ligadas à 

plataforma e ao curso.  

Em relação à plataforma, após a exploração da mesma, defini seu layout, 

organização, disposição de elementos e espaços, como evidenciam os trechos de 

minhas notas reflexivas que apresento a seguir:  

 

Pensando na organização espacial da página, como criar mais espaço, 

como deixar as coisas mais visíveis, onde deixar as informações, opto por 

deixar a programação e aos tópicos à direita com o campo estendido e 

as demais caixas à esquerda.  

 

Vou descobrindo como operacionalizar, como lidar com as 

possibilidades, ferramentas, limitações da plataforma, onde 

disponibilizar as coisas e como.  

Embora tenha tomado a decisão, por exemplo, de não nomear os 

tópicos como tal, mas como momentos, não consigo ainda decidir o que 

cada um conterá (...) 

 

Acho que estou aprendendo a brincar com a plataforma e começo a ver 

as coisas se organizarem e tomar forma. (...)  

 Abro os fóruns, os nomeio, descrevo-os. 

 Mudo-os de lugar na plataforma, os desloco. 

 Penso onde colocar as coisas e começo a tomar decisões. 

 Vario o caráter das minhas funções para ter a visão do aluno. (...) 

 
Como não consegui criar um box à esquerda para disponibilizar alguns 

links de dicionários e páginas de gramática (não achei nada a respeito ou 

ainda não descobri um espaço no box de opções) optei por criar mais um 

tópico/módulo para tal. 
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Retomo, aqui, a menção de Driscoll (1998:8) a respeito do ensino a 

distância, pois o ambiente requer habilidades e competências diversas, 

familiarização e utilização de ferramentas ou interfaces que não conhecemos bem, 

com a construção de conhecimento que, segundo Palloff & Pratt (1999:4-6), ocorre 

devido à experimentação, manipulação e ganho de habilidades.  

Não contando com suporte técnico, cabia a mim, professora pesquisadora e 

designer, explorar, familiarizar-me e tomar decisões sobre a plataforma, seu layout, 

organização e disposição dos elementos. Assim, acessava e explorava a plataforma, 

criava, delimitava e cancelava espaços, inseria e apagava materiais de suporte 

teórico, atividades, links e, desta forma, pensava e repensava sobre o layout da 

plataforma e as partes que comporiam o curso e seus momentos. Configura-se, 

então, um pensamento reflexivo, pois como afirma Dewey (1933/1959), busca, 

pesquisa e investigação eram necessárias para que solucionasse minhas dúvidas a 

respeito da organização do ambiente. Construía conhecimento pertinente, 

enfrentava incertezas (Morin, 1999/2006b) e tomava decisões que resultavam de 

minha reflexão em relação a respeito dessa ação, ocorrendo, segundo Schön (1992), 

conhecimento na ação, embora não objetivasse chegar a uma resolução em relação 

aos problemas. 

Definições não ocorreram apenas em relação à plataforma, mas, também, ao 

curso, a respeito do conteúdo, estrutura, organização e situação real de 

aprendizagem, sendo este, portanto, outro subtema de definições. Os excertos de 

minhas notas reflexivas que exponho a seguir nos possibilitam notar a emergência 

do subtema: 

 

(...) ir aos cadernos, fazer um levantamento dos tipos de textos que serão 

solicitados aos alunos e cruzar essas informações com o que os 

professores mencionaram no questionário (...) Pensar em uma situação 

de vida que leve em consideração a necessidade de se elaborar 

determinados tipos de texto, como por exemplo, uma tarefa. Uma 

tarefa, a resolução de alguma coisa. Como se fosse um case, no qual se 

tem um problema a resolver e para resolvê-lo tenho de passar pela 

redação de uma série de textos. Tudo, obviamente, enxergando a 

escrita como um processo.  
 

Inicialmente, ao pensar na idéia deste curso há alguns meses pensava 

em abordar e explicar os aspectos gramaticais. Hoje, e após ter 

conversado com a Mina sobre o assunto, vejo que será impossível. 

Posso fornecer links que ofereçam informações gramaticais com 

exercícios, mas não haverá tempo para abordar tudo isso.  
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... teriam a oportunidade de refletir sobre toda a experiência vivida. 

Não apenas sobre a escrita per se; isto é, se acreditam escrever melhor 

agora, mas refletirem sobre a escrita como processo, todos os elementos 

que a compõem e também sobre o aprender e o ensinar a prática 

escrita. Propondo, também, que deixem, saiam do papel de aluno e 

enxerguem o curso se colocando no papel de professor. Como se vêem 

também como produtores de textos, o que foi aprender inglês para eles 

(especificamente a questão da redação). 

 

Em termos concretos, consegui organizar o momento 1 do curso e 

tomei decisões do como o curso se encontra até aqui, mas admito que a 

grande conquista do dia foi outra.  

 

 

 

Tentava contemplar parcialmente a Metodologia de Projetos de Behrens 

(2006: 35-54), pois buscava desenvolver uma atividade educativa que envolvesse os 

professores participantes, na qual a aprendizagem se desse a partir de uma 

problematização - uma situação de vida, uma tarefa. A tarefa, posteriormente 

nomeada de situação real de aprendizagem, requereria o desenvolvimento de uma 

série de textos com o intuito de que os professores participantes se candidatassem a 

uma vaga de professor sendo oferecida. A aprendizagem se daria a partir da situação 

real de aprendizagem permitindo aos professores participantes buscar caminhos e 

respostas, comprometimento, visão crítica e investigações, aproximando-os de 

situações que pudessem vir a enfrentar.  

A definição da situação real de aprendizagem leva à seleção e organização de 

materiais teóricos de suporte e links. Dessa forma, ao definir um aspecto do curso, 

ou seja, uma de suas partes estava, ao mesmo tempo, definindo aspectos de sua 

estrutura e direcionando minha busca e pesquisa em relação às demais partes que o 

comporiam. Ao conhecer as partes do curso, conhecia, também, seu todo, havendo 

um enriquecimento das partes pelo todo e do todo pelas partes, num mesmo 

movimento produtor de conhecimento, por meio de processos transformadores 

decorrentes da experiência inerente a cada sujeito e dependentes das ações, 

interações e transações. O intuito era permitir uma rede de relações e não uma 

coleção de construtos isolados, com os eventos do curso, ou seja, suas partes inter-

relacionadas, que determinassem a tessitura de uma teia, sem partes isoladas ou 

com uma ordem estabelecida e pré-determinada (Morin,1999/2006a:93-97; 

2005/2006:73-77). 

A complexidade (Morin:1990/2008, 1999/2006a, 1999/2006b, 2005/2006; 

Moraes: 2006, 2008) permeou o processo de definições do curso, pois houve um 
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constante pensar e repensar sobre o curso, seus objetivos, as necessidades dos 

professores participantes e a escrita processual (Zamel, 1987; Cox, 1994; 

Friedlanger, 1996; Krapels, 1996 e Maybin, 1996) a partir de uma problematização. 

Todo o processo foi permeado por um constante ir e vir, tomada e retomada de 

aspectos, reconsiderações, organização e reorganização, enfrentamento de dúvidas, 

incertezas e reflexões. Vivia um constante diálogo interno, lidando, portanto, com 

minha organização e desorganização, minha razão e emoção e sentimentos 

inseparáveis e antagônicos como o prazer, a angústia e o desconforto (Morin, 

1999/2006a, 2005/2006). 

Em relação ao processo de definições sobre a plataforma e o curso, evidencio 

a noção de continuum experiencial (Dewey, 1938/1971b: 25,34-40) e pensamento 

de caráter reflexivo (Dewey, 1933/1959), uma vez que não houve um pensar 

mecânico, mas sim, o exame mental do desenho do curso, o que me permitiu fazer 

a associação de ideias que desencadearam conclusões, na tentativa de sanar 

dúvidas, incertezas ou esclarecer questões para chegar às definições. 

Cabe aqui salientar que as definições relacionadas à plataforma e o curso não 

se deram ao acaso, mas após a vivência dos questionamentos a respeito da teoria da 

complexidade, da disponibilização do curso e do ambiente, que ocorreu 

concomitantemente à exploração da plataforma e a pesquisa de materiais e de 

respaldo teórico-metodológico e que me possibilitaram conviver e aprender a lidar com 

os desafios em relação ao ambiente a distância, ao desenho do curso e à teoria da 

complexidade. Fica, assim, marcada a tessitura, o entrelaçamento entre os temas e 

subtemas até aqui apresentados que se expande, abrangendo os detalhados a seguir. 

 

5.1.6 Tempo 

 

Outro tema que emerge de minhas notas reflexivas é o tempo para a 

exploração da plataforma, para pesquisa de materiais de suporte e de respaldo 

teórico-metodológico, para o desenho do curso e o desenvolvimento das tarefas. O 

tempo caracteriza-se, assim, como tema do fenômeno desenho do curso a distância 

de prática escrita em língua inglesa para professores do Ensino Médio, como 

sinalizam os seguintes excertos de minhas notas reflexivas: 
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A sensação que tenho? Melhor que a dos dias anteriores. Na realidade 

dos meses anteriores. Demorei muito, um bom tempo, para conseguir 

chegar aqui. (...) Em um primeiro momento precisava de informações 

sobre a complexidade, há uma pausa de 6 meses para busca de 

informações.  
 

A coleta que já deveria ter ocorrido não ocorre mais uma vez.  (...) 

Agora não há mais tempo, tenho de encarar esses impedimentos e o 

faço. A sensação é de conquista embora ainda tema muitas coisas.  

 

O tempo de espera e maturação entre uma fase e outra (o intervalo que 

tive para dispor as coisas ajuda) me fez pensar e repensar tudo centenas 

de vezes. Não sei ao certo se isso ajuda ou atrapalha. 

 

Os excertos e trechos que apresento em negrito apontam para uma 

construção de conhecimento não linear ou pré-determinada, gradual e percebida e 

produzida por meio de meu diálogo interior e por meio de processos 

transformadores que decorrem da minha experiência, interações e transições 

(Morin, 1990/2008: 204-205; Moraes, 2006:99). Todo o processo foi permeado pelo 

enfrentamento de dúvidas e incertezas (Morin 1999, 2006b), havendo um contínuo 

diálogo interno, uma constante negociação de significados, lidando com minha 

organização e desorganização. 

O tempo permitiu-me idas e vindas, com os produtos e efeitos, sendo, eles 

próprios produtores e causadores daquilo que produziam. Esse conhecimento 

construído retroagia sobre os demais, uma vez que não estavam dissociados dos 

anteriores, mas imbricados. Isso marca, assim, os princípios recursivo e 

hologramático, evidenciando a inter-relação entre todo e parte, ocorrendo um 

enriquecimento das partes pelo todo e vice-versa, num movimento produtor de 

conhecimentos e (re-)ligação de saberes (Morin,  1999/2006a, 2005/2006). 

Percebo, também, a noção de continuum experiencial e não dissociação dos 

princípios de continuidade e interação propostos por Dewey (1938/1971b:25,34-40) 

pois, o caráter da experiência  de desenho do curso complexo de prática escrita que 

vivenciei, se deu por meio da minha transação com o tempo, me modificando e 

afetando todas as minhas experiências a partir de então.  

O tempo possibilitou-me chegar às definições sobre a plataforma e o curso, 

gerou questionamentos a respeito da teoria da complexidade, da disponibilização do 

curso e do ambiente, a exploração da plataforma, a pesquisa de materiais e de respaldo 

teórico-metodológico e a vivência dos desafios relacionados ao ambiente a distância, ao 

desenho do curso e à teoria da complexidade. Porém, a experiência do fenômeno desenho 
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do curso não foi vivenciada de forma neutra, pois foi perpassada por um 

sentimento que se constituiu como um tema que emerge dos textos por mim 

produzidos ao longo de todo o processo, que apresento na próxima seção.  

 

5.1.7 Medo 

 

O tema medo que emerge das notas reflexivas, perpassa todo o processo do 

desenho do curso e relaciona-se à experiência de ensino que vivenciei, como 

evidenciamos nos trechos de minhas notas reflexivas a seguir: 

 

Um tanto de medo pelo enorme desafio que tenha a frente. Sei que sou 

capaz, mas tenho idéia do tamanho do desafio e sei da dedicação 

necessária. 

Não sei dizer se seria diferente se fosse um curso presencial. Na 

realidade acho que teria menos medo. Ok, o medo estaria presente, 

mas talvez menos ... o desafio é a complexidade.  
 

Medo também por não saber o que fazer com a plataforma, como 

organizar o curso nela ... e isso sem pensar, sem ao menos lembrar-me da 

complexidade e seus princípios. Sei meu objetivo, já trilhei um caminho, 

tenho parte do material, mas nem sei como dispô-lo nesta tela, nesta 

plataforma.  

 

Ok, sei que sou uma pessoa medrosa em relação ao computador. Tenho 

medo de baixar arquivos e com eles algum vírus, tenho medo de não 

salvar e perder informação, tenho medo de clicar botões que não 

conheço, tenho medo de trilhar novos caminhos, de tentar de forma 

diferente. Só o faço quando tenho quase absoluta certeza de sucesso. 

Este medo está aqui presente, somado ao desconforto de não conseguir 

ainda organizar o curso na plataforma. (...) Ainda não sei por onde 

começar e o medo de não conseguir estar presente. Sei que este medo 

está relacionado ao desafio, mas tudo me parece por demais novo. 
 

 

Os excertos de minhas notas reflexivas que aqui apresento nos permitem 

indicar que o medo relacionava-se a diversos aspectos, tais como o ambiente que 

me era desconhecido; o desenho do curso à luz da teoria da complexidade; a 

imprevisibilidade, o risco, as incertezas, e a possibilidade de perda. 

Esse medo sinaliza uma construção de conhecimento não linear ou pré-

determinada, gradualmente desenvolvida e percebida, produzida por meio de 

processos transformadores decorrentes da minha experiência e interações (Morin, 

1990/2008: 204-205; Moraes, 2006:99). Os trechos revelam a vivência de uma 

organização e desorganização internas, de relações antagônicas como ordem e 
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desordem ocorrendo, simultaneamente, ao longo do processo do desenho do curso. 

Aprendia a conviver com meu medo e as contradições (Morin, 1999/2006a; 

2005/2006), enfrentando dúvidas e incertezas (Morin 1999, 2006b). 

Havia o medo e um movimento em direção a um desenho de curso que 

buscasse um saber não redutor e fragmentado, que substituísse o pensamento que 

isola por um que una, permitindo uma tessitura entre todos os aspectos envolvidos 

(Morin 2005/2006: 63-105; Moraes, 2006: 71-73, Behrens & Oliari, 2007:63; 

Mariotti, 2007:139).  

Enfrentava meu medo, em um constante movimento recursivo (Morin: 

1999/2006a; 2005/2006) ao questionar-me, pensar e repensar sobre o desenho do 

curso, o que denota não linearidade, por meio de processos inter-relacionados e não 

dissociados dos anteriores de assimilação, acomodação, auto-organização e 

relações dialógicas (Moraes, 2006: 90-137). Esse conhecimento construído, por sua 

vez, retroagia sobre os novos medos, ocorrendo um enriquecimento das partes pelo 

todo e vice-versa, gerando conhecimento (Morin, 1999/2006a, 2005/2006). 

Fica marcada, mais uma vez, o caráter da minha experiência de desenho do 

curso, que tanto me modificou e que afetou a qualidade das experiências que vivia 

naquele e daquele momento em diante - noção de continuum experiencial e não 

dissociação dos princípios de continuidade e interação propostos por Dewey 

(1938/1971b:25,34-40).  

Os excertos também evidenciam o aspecto da atenção necessária com o 

ensino a distância mencionado por Driscoll (1998) e Palloff & Pratt (1999). O medo 

em relação ao ambiente está em consonância com a afirmação de Driscoll (1998:8) 

de que o ensino a distância é uma experiência que requer habilidades e 

competências diversas do presencial, familiarização com ferramentas ou interfaces 

que ainda não conhecemos bem. Havia uma grande preocupação e medo de minha 

parte, pois, como salientam Palloff and Pratt (1999: 4-6), não bastava migrar o que 

fazia no presencial para o virtual. Meu medo advinha desse ambiente que me era 

desconhecido e no qual a natureza do ensino e aprendizagem muda, pois ocorrem 

alterações na forma como os participantes se comportam e nas suas práticas, visto 

que aspectos educacionais, físicos, emocionais e psicológicos diversos são 

experienciados, requerendo, por exemplo, novas responsabilidades, papéis, regras, 

normas e padrões de interação.  
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Além disso, percebo o entrelaçamento entre os temas e subtemas que 

compõem a estrutura do fenômeno desenho do curso. Como mencionado 

anteriormente, os questionamentos por mim experienciados a respeito da teoria da 

complexidade, da disponibilização do curso e do ambiente, ocorreram conjuntamente à 

exploração da plataforma e a pesquisa de materiais e de respaldo teórico-metodológico, 

que me possibilitaram conviver e aprender a lidar com os desafios acerca do 

ambiente a distância, do desenho do curso e da teoria da complexidade, que por sua vez, 

me possibilitaram chegar a definições sobre a plataforma e o curso. Porém, todo o 

processo do desenho do curso demandou tempo e foi permeado por algum tipo de 

medo que me punha em alerta o tempo todo, levando-me a questionamentos e 

explorações. 

Gostaria de ressaltar a inter-relação, entrelaçamento e tessitura existentes 

entre os temas e subtemas que compreendem o fenômeno desenho do curso nos 

excertos que foram aqui apresentados, uma vez que, algumas vezes, embora em 

momentos distintos, utilizo os mesmos trechos para exemplificar temas e/ou 

subtemas diversos, pois eles surgem concomitantemente em minhas notas 

reflexivas. Devido a este fato, grifo, em negrito, os trechos mais representativos dos 

excertos para exemplificar os temas e/ou subtemas em foco naquele determinado 

momento. A meu ver este fato salienta a complexidade existente no fenômeno 

desenho do curso a distância, pois como afirma Mariotti (2007:145), a complexidade 

de um sistema não depende do número de partes de que é composto, mas das 

interações entre essas partes. Almejamos compreender o todo e suas partes, 

entendendo que a parte está inscrita no todo, como o todo está nas partes, por meio 

de relações que permitem enriquecimentos mútuos e construção de conhecimento 

(Morin,1999/2006b, 2005/2006, 1990/2008). 

Para que o leitor tenha uma melhor visualização do fenômeno desenho de um 

curso a distância de prática escrita em língua inglesa, para professores do Ensino 

Médio da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, sob a perspectiva da 

complexidade, interpretados a partir da experiência da professora pesquisadora e 

designer do curso, apresento abaixo uma peça de crochê por mim criada e que 

buscar representar, como mencionado no capítulo 2, a complexidade, a inter-

relação e a tessitura existentes entre os temas e subtemas que compõem a estrutura 

do fenômeno em foco neste estudo:  
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Figura 5.1: O fenômeno desenho do curso – temas e subtemas 

 

 

Acredito que a representação dos temas hermenêutico-fenomenológicos por 

meio dessa peça de crochê contemple a complexidade que é o pano de fundo desta 

pesquisa, permitindo a visualização da inter-relação existente entre os temas e 

subtemas que compreendem o fenômeno em foco, pois como afirmam Morin 

(1999/2006a:89) e Tescarolo (2004:48), o conceito do termo complexo, refere-se ao 

que é tecido junto, entrelaçado. 

Tendo aqui, interpretado e a apresentado o fenômeno desenho do curso 

dedico-me, a seguir, à interpretação e apresentação do fenômeno implementação do 

curso a distância, sob a minha perspectiva, a professora pesquisadora e designer do 

curso. 
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5.2 O Fenômeno Implementação do Curso sob a Perspectiva da 

Professora Pesquisadora e Designer 
 

Para identificar os temas que constituem o fenômeno implementação do curso 

a distância de prática escrita em língua inglesa, para professores do Ensino Médio 

da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, sob a perspectiva da 

complexidade, interpretados a partir da experiência da professora pesquisadora e 

designer do curso, retomei as notas reflexivas por mim geradas e registradas ao 

longo de todo o processo de implementação. 

Relembro ao leitor que, neste trabalho, entendo a implementação como a fase 

de inserção do material e das atividades que compreendem os momentos na 

plataforma, o gerenciamento dos alunos na realização das atividades propostas que, 

por sua vez, me fornecem os subsídios necessários para que o desenho do curso seja 

pensado e repensado, sendo, esta, portanto, uma fase de redesenho e desenho, 

segundo a literatura. 

Como mencionado anteriormente, não havia em minhas notas reflexivas 

uma separação ou divisão entre os fenômenos desenho e implementação do curso a 

distância de prática escrita. Portanto, para a identificação dos temas que estruturam 

e que dão identidade ao fenômeno implementação, retomei os textos por mim 

gerados, reli-os, salientando e utilizando os trechos que se referiam apenas a esse 

fenômeno. Após tal seleção, iniciei o processo de tematização, identificando as 

primeiras unidades de significado que foram seguidos pelos refinamentos e 

ressignificações, de acordo com a proposta de Freire (2007). Ao longo do processo 

de tematização, quando necessário, retomei o todo das notas reflexivas geradas 

para o ciclo de validação, o que assegurou uma forma de se lidar com a 

subjetividade inerente à abordagem hermenêutico-fenomenológica (Freire, 

2010:24), me possibilitando compreender as partes e o todo que compõem o 

fenômeno implementação, chegar à definição dos temas exploração, 

questionamentos, definições, transformações e medo, e subtemas que apresento 

nas subseções a seguir. 
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5.2.1. Exploração 

 

A exploração da plataforma é um tema que emerge nas notas reflexivas e 

que me possibilitou conhecer o ambiente, entender seu funcionamento e 

organização, os recursos e atividades disponíveis. Como mencionado, essa 

exploração ocorreu durante todo o processo de implementação do curso, 

antecedendo, assim, o início do curso e tendo sua conclusão quando ocorreu o seu 

término. A presença do tema fica marcada nos excertos de minhas notas reflexivas 

que apresento a seguir:  

 

 (...) Acesso a parte que me possibilita acessar o quiz e tento descobrir 

como se estrutura a atividade. O que preciso fazer, os tipos de quiz 

existentes, suas características, o que cada uma possibilita fazer (suas 

restrições e possibilidades de uso). Acho um pouco confuso e tento me 

familiarizar com o ambiente e a atividade. Opto, não por escolha 

própria, mas por entender neste momento que este formato de quiz possa 

vir a me criar menos problemas pelo formato True or False. 

Começo a inserir/transportar as informações que estavam em Word 

para a plataforma e a testá-la; isto é, ver como apareceriam ao aluno.  

 

Descubro em que local devo inserir as informações pela tentativa, 

acerto e erro. Tento descobrir como o feedback será dado ao aluno mas 

não consigo descobrir o que ocorrerá.  
 

A plataforma não permite uma série de coisas. Por exemplo, o Word 

me permite mais coisas. Seria então interessante corrigir em Word e 

anexar. A correção fica mais clara. Os assignments online não permitem 

que anexemos arquivos, porém o diálogo sim – mas no diálogo não 

somos avisados das postagens. Cobre-se um santo e descobre-se outro. 

 

Ainda encontro dificuldade com a plataforma. Hoje descobri que posso 

receber mensagens de aviso dos diálogos. Consegui “atualizar” os 

diálogos e passarei a receber as notificações ... o que facilitará minha 

vida. 

 

Os excertos e trechos que saliento em negrito registram exploração acerca 

da plataforma, sua organização, potencialidades e limitações que se dava pela 

tentativa, com acertos e erros, com uma construção de conhecimento não linear ou 

pré-determinada, gradual e percebida e produzida por meio de meu diálogo e por 

meio de processos transformadores que decorrem da minha experiência, interações 

e transições com a plataforma (Morin, 1990/2008: 204-205; Moraes, 2006:99).  

Ao longo de todo o processo de exploração enfrentava incertezas e o 

diálogo contínuo que vivia acerca de minhas explorações gerava descobertas, 

permitindo-me lidar com minha organização e desorganização internas, razão, 
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emoção e sentimentos inseparáveis e antagônicos como o prazer da descoberta e a 

angústia e o desconforto do desconhecido (Morin: 1999/2006a, 1999, 2006b 

2005/2006). 

Para que a exploração se dê e gere conhecimento ocorre um movimento de 

ir e vir, ou, como afirma Moraes (2006:73), um holomovimento, no qual produtos e 

efeitos são, eles mesmos, produtores e causadores daquilo que produzem. Sendo 

influenciada pelo que ocorria, descobria e sentia, havendo um enriquecimento das 

partes pelo todo e vice-versa, pois não apenas a parte está no todo, como o todo 

está na parte (Morin, 1999/2006a, 2005/2006). Esse conhecimento pertinente 

(Morin,1999/2006b) que construía, retoma a ideia de tessitura e não fragmentação, 

uma vez que minhas explorações anteriores retroagiam sobre minhas novas 

explorações, que, por sua vez, não estavam dissociadas das anteriores, mas sim 

inter-relacionadas, marcando a presença do princípio recursivo (Morin, 

1999/2006a, 2005/2006).  

Essa exploração que ocorreu durante todo o processo de implementação do 

curso complexo, a distância, me remete à noção de continuum experiencial e não 

dissociação dos princípios de continuidade e interação (Dewey, 1938/1971b: 25, 

34-40), pois o caráter dessa experiência que vivi, me permitiu construir 

conhecimento, além de me modificar e afetar a qualidade de todas as minhas 

experiências subsequentes.  

O tema exploração e os excertos ilustrativos e em negrito que apresentei me 

remetem, também, ao pensamento reflexivo proposto por Dewey (1933/1959) uma 

vez que, para o autor, está relacionado à busca, pesquisa e investigação, com o 

intuito de solucionar uma dúvida ou esclarecer uma incerteza. Isso ocorreu durante 

todo o processo de exploração da plataforma Moodle, visto que tinha dúvidas a 

respeito de sua organização e funcionamento, seus recursos e atividades e 

incertezas sobre suas possibilidades de uso, potencialidades e limitações. Segundo 

Schön (1992), a exploração era perpassada pelo conhecimento na ação, pois 

construía conhecimento por meio de minha atuação, intuição, instinto em relação à 

plataforma e minha reflexão em relação à minha ação.  

Construía conhecimento acerca da plataforma navegando nesse ambiente 

não linear, familiarizando-me com as ferramentas e atividades, apropriando-me de 

habilidades e competências diversas do ambiente presencial (Driscoll,1998:8), 
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descobrindo possibilidades e limitações por meio da experimentação e manipulação 

(Palloff & Pratt, 1999:4-6).  

A exploração me permitiu contato com uma série de aspectos, que 

necessitavam ser considerados, pensados e repensados, remetendo-me ao tema que 

apresento a seguir. 

 

5.2.2. Questionamentos 

 

Emergem de minhas notas reflexivas questionamentos em relação ao 

ambiente a distância, ou seja, diferenças entre o presencial e o a distância, a 

disponibilização do curso (tarefas, materiais teóricos de suporte, dentre outros) e a 

teoria da complexidade. Dessa forma, questionamentos se caracteriza como tema 

do fenômeno da implementação composto pelos subtemas: teoria da complexidade, 

disponibilização e ambiente. Os excertos que apresento a seguir nos permitem ter 

contato com questionamentos em relação à teoria da complexidade:  

 

As idéias e dúvidas vêm ao mesmo tempo. E focar em uma de cada vez 

me parece complicado. O curso está em minha cabeça; isto é, seu plano 

inicial, o caminho a ser seguido, mas a dificuldade em colocá-lo na 

plataforma é real. Fico com a sensação de quebra, de partes isoladas, 

pedaços aqui e acolá, tudo muito fragmentado. Não me parece haver o 

flow de uma aula presencial. A ligação entre as partes precisa ficar clara 

e como fazê-lo é a questão.  
 

... Começo a cortar aqui e acolá. Não quero deixar tudo em arquivos que 

terão de abrir. Isso me dá mais ainda a sensação de fragmentação, 

quebra. 

Acho que a sensação vem daí, abrir os arquivos e fechar. Fico com a 

sensação de algo estanque, que não tem relação com o que vem antes e 

depois. Abro, leio, faço algo e depois o fecho. Isso não quer dizer que 

não possa vir a retomá-lo, mas me dá a sensação de algo fechado em si 

– um produto. 
 

... Não havia me dado conta desse aspecto ―carta na manga‖ que temos 

no presencial e pode existir no a distância. Dar-me conta disso me 

reconforta, e talvez me ajude a lidar com a ansiedade e a percepção de 

caráter engessado que tenho em relação ao a distância. Ainda tenho a 

visão de linearidade. Acesso, leio as instruções e as sigo passo a passo. 

Como não consigo ou conseguirei seguir os passos dos alunos, saber 

por onde andaram, o caminho que trilharam.  
 

 

Nos excertos que apresento e nos trechos que saliento em negrito, ficam 

marcados questionamentos em relação à complexidade, pois houve uma 
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preocupação quanto à linearidade, separação, fragmentação, à priorização do 

produto em detrimento ao processo, ao controle sobre os alunos (Morin, 

2005/2006:59, 2008/2010:193; Behrens & Oliari, 2007:63; Moraes, 2006:71-73). 

Tais questionamentos me possibilitaram construir conhecimento de forma não 

linear ou pré-determinada, gradual, percebida e produzida por meio de meu diálogo 

e por meio de processos transformadores que decorrem da minha experiência de 

desenho e implementação do curso (Morin, 1990/2008: 204-205; Moraes, 2006:99).  

Enfrentava incertezas, aprendia a conviver com as dúvidas (Morin 1999, 

2006b), estabelecendo sempre um diálogo interno e contínuo acerca de meus 

questionamentos a respeito da teoria da complexidade e a implementação de um 

curso de prática escrita em língua inglesa, lidando, assim, com minha organização 

e desorganização internas, razão, emoção e sentimentos inseparáveis e antagônicos, 

indo ao encontro do princípio dialógico proposto por Morin (1999/2006a, 

2005/2006). 

Esses questionamentos em relação à teoria da complexidade não ocorriam de 

forma linear ou descontinuada, mas havia um constante ir e vir, um 

holomovimento (Moraes, 2006:73), com tomada, retomada, considerações e re-

considerações acerca dos mais variados elementos. Construía conhecimento que, 

por sua vez, retroagia sobre meus questionamentos em relação à teoria da 

complexidade, pois não estavam dissociados, uma vez que a parte estava no todo, 

como o todo estava na parte, ocorrendo enriquecimento em um movimento que 

gerava conhecimentos (Morin: 1999/2006a, 2005/2006). 

Porém, não ocorriam questionamentos apenas relacionados à teoria da 

complexidade. Como mencionado anteriormente, emergem, também, dos textos, 

questionamentos em relação à disponibilização do curso na plataforma. Assim, 

disponibilização caracteriza-se como subtema de questionamentos. Abaixo, 

apresento os excertos de minhas notas reflexivas que nos permitem visualizar o 

subtema disponibilização:  

 

Aqui estou eu de novo tentando equacionar o que deve ser colocado 

onde e de que forma deve ser disponibilizado. Não é tão fácil assim 

fazer no virtual o que fazemos de forma natural no presencial. Pode ser 

a estranheza inicial, mas é sem sombra de dúvida um desafio. 

As idéias e dúvidas vêm ao mesmo tempo. E focar em uma de cada vez 

me parece complicado. (...) Há a necessidade real de clareza, concisão, 

certeza do que se quer e de onde vai se chegar. Então, além do onde 
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colocar e como tem o que colocar e o que ele deve conter. A quantidade 

de informação. 

 

Retomo o curso. Ao vê-lo na plataforma mil perguntas me vem à 

mente. Não gosto de muitas coisas que estão lá. Estou perdida! (...)  

Apaguei, deletei uma série de coisas que inseri ontem. Volto ao meu 

papel e agora desenho um esboço. Reescrevo muitos dos papéis que eu já 

tinha. (...) Minha preocupação com as correções e onde irei 

disponibilizá-las continua. Acordei várias vezes à noite pensando nisso. 

Também sobre como e onde os alunos disponibilizarão as informações. 

 

Aqui estou eu de novo tentando equacionar o que deve ser colocado 

onde e de que forma deve ser disponibilizado. 

 

... Acesso novamente a plataforma. Sei lá porque o momento 5 não 

aparece em laranja. Deveria aparecer uma vez que é o momento em 

destaque. Acesso os outros momentos, estão lá, direitinho, na mesma 

cor cinza. Ok, este cinza parece diferente, mas deveria ser laranja. Será 

que sem querer modifiquei algo, mudei a configuração sem dar-me 

conta?  
 

 

Os trechos revelam minhas dúvidas, incertezas e a vivência de relações 

antagônicas como ordem e desordem, organização e desorganização, que me 

acompanhavam ao longo da implementação em relação à disponibilização do 

curso. De acordo com Morin (1990/2006b: 68-69), tais aspectos dizem respeito à 

complexidade, pois como salienta o autor, para se ter o senso da complexidade, 

necessitamos ter um caráter multidimensional da realidade, a consciência de que 

não poderemos escapar das incertezas e que jamais teremos um saber total. 

Aprendia, assim, a conviver com essas contradições (Morin: 1999/2006a; 

2005/2006).  

Outro aspecto presente é a minha preocupação em relação à fragmentação, 

linearidade, partes isoladas e fechadas em si sem que houvesse inter-relação entre 

elas, pois como afirmam Morin (1999/2006a:11-16) e Behrens (2006:15), devemos 

pensar o ensino, considerando os efeitos da compartimentação dos saberes aliada à 

incapacidade de articulá-los, organizá-los, contextualizá-los e integrá-los, uma vez 

que o conhecimento precisa estar relacionado às informações e inserido em seu 

contexto - contemplando-se, portanto, o princípio hologramático 

(Morin:1999/2006a; 2005/2006).  

Por meio de minha experiência, questionamentos intermitentes, contato 

com a plataforma, pensar e repensar, questionamentos e explorações, por meio de 

processos transformadores que decorriam da minha vivência (Moraes, 2006:99), 

construía conhecimento pertinente e enfrentava incertezas (Morin, 1999/2006b) em 
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relação à disponibilização. Vivia processos de assimilação, acomodação e auto-

organização, dialogava comigo mesma (Moraes, 2006: 90-137) em um contínuo 

movimento de ir e vir não linear, indo, portanto, ao encontro da complexidade 

(Morin: 1999/2006a; 2005/2006). 

 Os textos por mim gerados também apresentam questionamentos sobre o 

ambiente por mim vivenciado ao longo de todo o processo de implementação do 

curso. Dessa forma, ambiente caracteriza-se como subtema de questionamentos e se 

faz presente nos excertos retirados de minhas notas reflexivas que aqui seguem: 

 

... não consigo ou conseguirei seguir os passos dos alunos, saber por 

onde andaram, o caminho que trilharam. No presencial conseguimos, 

de certa forma, fazê-lo, pelo menos quanto ao físico. Sei se o aluno 

trouxe o material, como o dispõe e utiliza, como segue a aula, se faz 

anotações, se se movimenta e como, vejo seu semblante e acompanho as 

variações. Internamente não consigo ver o caminho/ o trajeto que segue 

para construir seu conhecimento, mas ao menos tenho algum referencial 

– o físico. 

No ambiente a distância não poderei contar com isso. Terei apenas as 

informações postadas e poderei contar com algumas ferramentas do 

sistema que me auxiliarão a descobrir quem acessa o sistema e por 

quanto tempo fica nele, por exemplo. 

 

Aqui estou eu de novo tentando equacionar o que deve ser colocado 

onde e de que forma deve ser disponibilizado. Não é tão fácil assim 

fazer no virtual o que fazemos de forma natural no presencial. Pode ser 

a estranheza inicial, mas é sem sombra de dúvida um desafio.  
 

...  me dá a sensação real de interação, como se estivéssemos em uma 

sala de aula presencial. Como aqueles alunos que ao final da aula, após 

você fazer um comunicado querem mencionar, explicar ou justificar algo. 

Me dá a impressão de uma concretude maior e me parece pertinente 

ressaltar que essa é uma atitude que ela teve ao longo de todo o curso. 

Acredito que ela seja assim também no presencial. Seria interessante se 

eu tivesse a chance de saber ... será que ela se comporta da mesma 

forma no presencial? Me parece que sentir que há realmente um 

professor, uma figura do outro lado que ouve, interage, se preocupa, 

media, etc, é realmente importante. Mesmo o comentário que ela fez 

outro dia foi interessante: “Estamos nós duas conectadas, na plataforma 

ao mesmo tempo”. Acho que dá um maior senso de propriedade, de 

pertencimento a eles.  

 

 

Os excertos das notas reflexivas que aqui apresento retomam o aspecto do 

ensino a distância que requer habilidades e competências diversas do ambiente 

presencial ao qual estava acostumada (Driscoll,1998:8). Minha construção de 

conhecimento acerca do ambiente e a implementação do curso se dava por meio da 

exploração, experimentação e manipulação da plataforma Moddle, de suas 
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ferramentas e atividades, ocorrendo ganho de habilidades (Palloff & Pratt, 1999:4-

6).   

Surgem, também, nos trechos que salientei aspectos relacionados à interação 

no ambiente, a forma como a presença e a ausência se configuram, a clareza, 

concisão e sequenciamento dos materiais e das tarefas propostas. Todos esses meus 

questionamentos acerca do ambiente estão em consonância com a literatura da 

área, uma vez que os autores relatam: (1) a necessidade de se haver tópicos, 

módulos e aulas curtos; (2) a clareza dos materiais disponibilizados (Horton, 2000); 

(3) a forma como presença e ausência se caracterizam no ambiente a distância 

(Driscoll, 1998; Palloff & Pratt, 1999 e Horton, 2000), e (4) a necessidade de 

interação com o sistema, outros participantes e o professor (Driscoll, 1998).  

A complexidade (Morin:1990/2008, 1999/2006a, 1999/2006b, 2005/2006; 

Moraes: 2006, 2008) permeia os questionamentos do ambiente, pois os trechos em 

negrito sinalizam que havia um contínuo pensar e repensar sobre o curso, um 

constante ir e vir, tomada e retomada de aspectos, reconsiderações e reflexões. Os 

questionamentos eram permeados de incertezas, dúvidas e enfrentamentos. 

Construía conhecimento pertinente (Morin, 1999/2006b) ao interagir e dialogar 

ininterruptamente comigo mesma e o meio, lidando com minha organização e 

desorganização internas, minha razão, emoção e sentimentos inseparáveis e 

antagônicos (Morin:1999/2006a, 2005/2006).  

O ato de questionar era infinito e eu, a questionadora, por estar na situação e 

em transação com ela, não assumia o papel de mera espectadora (Schön,1992). Ao 

questionar-me sobre a teoria da complexidade, a disponibilização e o ambiente, não 

observava a situação de fora, mas estabelecia um constante diálogo comigo mesma, 

com a situação, com os problemas, dúvidas, riscos, decisões acerca da 

implementação do curso a distância. Contava com meu conhecimento construído e 

revelado por minhas ações e experiências anteriores acerca de cursos presenciais, 

minha intuição, visão sobre o ensino da prática escrita e sobre o ensino a distância.  

Por meio desses questionamentos discernia e buscava uma atitude crítica, 

com o intuito de enfrentar desafios e novas estratégias pedagógicas inspiradas nos 

princípios da complexidade (Moraes:2008) e, como salienta Freire (2009a: 8-9), 

criticidade,  reflexão e  postura questionadora, são aspectos muito importantes, pois 

ajudam o professor a se distanciar das práticas repetitivas, intuitivas e da 
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transmissão de conteúdos, expondo-nos a novas experiências profissionais, 

permitindo que continuemos nos indagando sem que nos acomodemos diante de 

dificuldades e problemas. 

Os questionamentos acerca da teoria da complexidade, da disponibilização e do 

ambiente me remetem, mais uma vez, à Dewey (1938/1971b:25,34-40) e a noção de 

continuum experiencial e não dissociação dos princípios de continuidade e 

interação, pois a experiência por mim  vivida, permitiu que houvesse uma extensão 

do seu significado e valor educativos e construção do conhecimento, que, por sua 

vez, me modificaram e afetaram a qualidade das experiências que vivo desde então.  

Os temas exploração e questionamentos sobre a teoria da complexidade, a 

disponibilização e o ambiente, por sua vez, me permitiram chegar a definições de 

aspectos relacionados à apresentação e ao curso. Assim, definições se caracteriza com 

um tema que emerge de minhas notas e que estrutura o fenômeno da 

implementação do curso a distância, apresentado na sequência. 

 

5.2.3. Definições 

 

Ao longo do processo de implementação do curso ocorrem definições 

relacionadas à forma de apresentação das tarefas, materiais teóricos de suporte, 

enunciados, links, ou seja, dos elementos que constituem o curso e que podemos 

evidenciar nos trechos que apresento a seguir:  

 

Inseri e apaguei tudo uma dezena de vezes. É um vai para cá, para lá, 

edita uma pequena coisa, salva e volta para o curso. É um muda de 

lugar o tempo todo.  
 

Apaguei, deletei uma série de coisas que inseri ontem. Volto ao meu 

papel e agora desenho um esboço. Reescrevo muitos dos papéis que eu 

já tinha. Este exercício de escrita, re-escrita e copia me dá uma maior 

sensação de apropriação, de pertencimento, de controle sob o curso e o 

que tenho pronto.  

 

... Deleto quase tudo que fiz ontem e agora invoco com a quantia de 

informações na tela. Tem muita coisa escrita. Começo a cortar aqui e 

acolá. Não quero deixar tudo em arquivos que terão de abrir. Isso me 

dá mais ainda a sensação de fragmentação, quebra. 

 

Há a necessidade real de clareza, concisão, certeza do que se quer e de 

onde vai se chegar. Então, além do onde colocar e como tem o que 

colocar e o que ele deve conter. A quantidade de informação. 
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Como não contava com suporte técnico, cabia a mim, professora 

pesquisadora e designer, sozinha, familiarizar-me e tomar decisões sobre a 

plataforma, seu layout, organização, disposição dos elementos bem como da forma 

de apresentação das tarefas, materiais teóricos de suporte, enunciados e links que 

constituíam o curso. Ao implementar o curso de prática escrita ia, aos poucos, 

construindo conhecimento por meio da experimentação, manipulação e ganho de 

habilidades (Palloff & Pratt, 1999:4-6) e familiarizando-me (Driscoll,1998:8) com o 

ambiente a distância,  mais especificamente, a plataforma Moodle. 

Assim, ao implementar o curso, inseria e apagava materiais de suporte 

teórico, atividades, links e, desta forma, pensava, repensava e chegava a definições 

sobre a forma de apresentação das partes que comporiam o todo do curso. Construía 

conhecimento pertinente ao vivenciar minhas dúvidas e enfrentar minhas incertezas 

(Morin, 1999/2006b) sobre a forma de apresentação, que culminavam em definições 

que eram fruto de minhas experimentações, escrita e reescrita, e de minhas 

reflexões em relação a esses aspectos, ocorrendo conhecimento na ação 

(Schön:1992). Configurava-se, então, um pensamento de caráter reflexivo, pois 

segundo Dewey (1933/1959), vivenciava uma experiência de busca e investigação 

que me eram necessárias e me auxiliavam a solucionar dúvidas a respeito da 

apresentação. 

Ocorrem, também, definições em relação ao curso, sendo esse, portanto, um 

subtema de definições como notamos nos excertos que aqui apresento: 

 

Tenho a impressão, talvez errônea, que muitos cursos utilizem muito este 

instrumento, mas acredito que isso ocorra por seu formato se 

adequar/comparar ao que ocorre às discussões que ocorrem em sala de 

aula. Chat também seria uma opção, mas não se aplica ao meu curso 

uma vez que não há nenhum momento síncrono. (...) Aceito a sugestão, 

mas não porque ache que o fórum seja melhor para a tarefa, mas porque 

acredito que os alunos ainda não tenham a sensação de grupo e também 

pelo comentário da Teresa sobre correção. Acredito que ainda não 

estejam prontos para uma wiki. Guardo o recurso para usá-lo mais para 

a frente. Crio uma ponte no fórum já existente e penso em pedir que 

um deles compile a informação no final.  

 

Abri um novo fórum sobre peer correction mas logo após liberá-lo volto 

atrás. (...) Pensei em eu dar feedback em relação ao testimonial e ter o 

feedback de um colega também. Chego à conclusão que possivelmente 

irão considerar apenas o meu para elaborar a versão final então, opto por 

não fazê-lo. Talvez seja mais interessante eu produzir um testimonial e 

pedir para eles corrigirem ou não, melhor. Vou trocar os testimonials 

entre eles e pedir que dêem feedback e então destrocarei para uma 

discussão se seria útil, objetivo, um diálogo entre eu, quem escreveu e 
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quem corrigiu. (...) Resolvo propor um fórum para peer correction e faço 

a correção dos testimonials, envio a eles e peço que reescrevam. 

 
... dediquei a manhã para a preparação de uma task e na disponibilização 

dela na plataforma. Ao preparar a task (diction, tone and style) tenho 

em mente o tipo de atividade que quero fazer, seu objetivo e o que 

acrescentará nos alunos (as necessidades que irá atender). No meio do 

processo tenho a idéia de transformar a atividade em um quiz. Acesso a 

parte que me possibilita acessar o quiz e tento descobrir como se estrutura 

a atividade. O que preciso fazer, o tipo de quizzes existentes, suas 

características, o que cada uma possibilita fazer (suas restrições e 

possibilidades de uso). Acho um pouco confuso e tento me familiarizar 

com o ambiente e a atividade. Opto, não por escolha própria, mas por 

entender neste momento que este formato de quiz possa vir a me criar 

menos problemas pelo formato True or False. 

 

Oferecer um outro fórum? Tenho sempre a sensação de que pouco se 

constrói nos fóruns. Um diálogo conjunto? Para juntos tentarmos 

trabalhar e construir conjuntamente algo? Peço só trabalhos 

individuais? Mas como fica a interação e a possibilidade de 

dialogicidade? Os opostos? (...) Uma tentativa que havia em mente (uma 

possibilidade de trabalho) seria a correção por pares. Depois da reação de 

algumas pessoas ao fórum, o desconforto da Teresa com seus 

comentários e a reação da Manuela com a mensagem de ontem acho 

melhor não tentar isso com este grupo.  

 

 

Durante a implementação do curso, criava, buscava, selecionava, definia, 

redefinia, descartava, desenhava, organizava e reorganizava materiais teóricos de 

suporte, tarefas e links. A complexidade (Morin:1990/2008, 1999/2006a, 

1999/2006b, 2005/2006; Moraes: 2006, 2008) permeava todo esse processo de 

definições em relação à implementação do curso, pois havia este constante pensar 

em repensar sobre o curso, seus objetivos, a escrita processual (Zamel, 1987; Cox, 

1994; Friedlanger, 1996; Krapels, 1996 e Maybin, 1996) e as necessidades dos 

professores participantes a partir da situação real de aprendizagem. As definições das 

partes possibilitavam a composição do curso, que por sua vez, definia o todo, 

possibilitando que houvesse um enriquecimento das partes pelo todo e do todo 

pelas partes, e este holomovimento (Moraes, 2006:73) produzia conhecimento, por 

meio de processos transformadores decorrentes da experiência sendo vivida por 

cada sujeito e que dependiam das ações, interações e transações. O intuito era que 

as definições sobre o curso permitissem a construção de uma rede de relações e não 

uma coleção de construtos isolados, com o inter-relacionamento das partes, que 

determinassem a tessitura de uma teia (Morin,1999/2006a:93-97; 2005/2006:73-

77). 
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Ao retomar os trechos de minhas notas reflexivas acerca do tema definições 

e seus subtemas, evidencio, mais uma vez, a noção de continuum experiencial 

(Dewey, 1938/1971b: 25,34-40), pois a experiência que vivia naquele momento me 

modificava e afetava as que se seguiram. 

Percebo um entrelaçamento entre os temas e subtemas que compõem a 

estrutura do fenômeno implementação do curso, pois a exploração da plataforma e 

os questionamentos por mim vivenciados em relação à teoria da complexidade, a 

disponibilização e o ambiente, levaram-me às definições de aspectos relacionados à 

forma de apresentação e ao curso e geraram transformações, outro tema que emerge 

de minhas notas, que estrutura o fenômeno aqui em foco e que será apresentado a 

seguir.  

 

5.2.4. Transformações 

 

O tema transformações, refere-se às mudanças, muitas vezes subjetivas, que 

experienciei, como professora pesquisadora e designer, ao longo do processo de 

implementação do curso de prática escrita a distância. Ao enfrentar as dúvidas, 

pensar, repensar, organizar, reorganizar, experimentar, lidar com o desconhecido e 

as incertezas, modificava a forma como enxergava e lidava com os desafios que 

surgiam relacionados à implementação do curso ou dela decorriam como podemos 

notar nos trechos que apresento a seguir: 

 

Mas é interessante notar como se dá a minha construção de 

conhecimento em relação ao ambiente – vou familiarizando-me, 

assombrando-me menos, arriscando mais e começando a organizar o 

curso e a disponibilizá-lo. 

 

Tenho duas opções: ou disponibilizo tudo e vejo no que dá ou dou mais 

uma parada. Se disponibilizar tudo perco a chance de construção 

conjunta de conhecimento, o trabalho colaborativo, a possibilidade de 

interação entre os participantes e dialogia. Uma pena! 

 

A outra alternativa é esperar. Mas esperar cobrando porque só esperar 

não fará com que se empenhem, que se lembrem do curso. (...)  

Depois de muito pensar e de escrever à minha orientadora pedindo um 

horário para orientação individual, chego à conclusão que o melhor a 

fazer é diminuir o passo novamente. 

 

Muitas mensagens com dúvidas sobre a atividade do glossário. Ao pensar 
e montar a atividade achei que seria uma opção à wiki (porque não quero 

algo aberto à todos) mas a idéia não foi boa. Eles não conseguem inserir 
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diretamente o que dificulta o trabalho para eles. Dois deles me 

perguntaram sobre como proceder. 

Outro problema foi o diálogo conjunto. Imaginei de uma forma, mas o 

que realmente acontece é outra. Não consegui um diálogo com todos ao 

mesmo tempo. Mas acredito que o problema seja meu. Falta de 

experiência, mas se não tentar não descobrirei os entraves e os 

desafios. 

 

Fica marcado nos trechos que saliento a noção de continuum experiencial 

que pressupõe que todas as experiências por nós vividas nos transformam bem 

como afetam a qualidade das nossas vivências futuras (Dewey, 1938/1971b: 25), 

pois o que vivenciava me tocava, como também modificava o caráter de minhas 

experiências posteriores. Ao longo do processo de implementação do curso na 

plataforma Moodle, construí conhecimento por meio da minha vivência comigo 

mesma e o ambiente, o que reitera a visão de Dewey (1938/1971b 34-40) que 

princípios como continuidade e interação são indissociáveis e, na realidade, se 

interceptam e se unem.  

Como afirma Schön (1992), como professora pesquisadora e designer 

responsável pela implementação do curso, era uma questionadora que observava o 

curso estando em transação com ele, lidando com minhas dúvidas, ansiedades e os 

problemas que surgiam ao longo do mesmo. Havia, portanto, uma prática de 

caráter reflexivo, na qual contava com meu conhecimento na ação sobre o ensino 

presencial e o conhecimento que adquiria com a vivência do ensino a distância, 

bem como com a reflexão na ação. Almejava ir ao encontro do bom profissional 

(Schön, 1998/2000: 38-70) que, de forma continuada, responde às rupturas da 

rotina, reflete na ação, reestrutura suas ações e teorias e experimenta. 

Vivenciava a complexidade, pois como afirma Morin (1999/2006b:68-69), o 

complexo diz respeito à incerteza, à incapacidade de conceber uma ordem absoluta 

e de se evitar contradições, enxergando a realidade de forma multidimensional, 

estando consciente de que não podemos escapar das incertezas e que jamais 

teremos um saber total.  

As transformações que experienciava, permitiram-me construir 

conhecimento pertinente e enfrentar as incertezas (Morin, 1999/2006b), por meio 

de processos transformadores que decorriam da experiência em si e que dependiam 

de minha relação com a implementação do curso (Moraes, 2006:99) e minhas 

reflexões acerca de todo o processo de desenho e implementação do curso de 

prática escrita. Questionava-me, pensava e repensava sobre a implementação, num 
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constante movimento de ir e vir, não linear, mediante processos de assimilação, 

acomodação, auto-organização e dialogia (Moraes, 2006: 90-137).  

Ocorriam transformações em minha forma de pensar e de agir para 

investigar e integrar novas perspectivas à minha prática docente (Behrens, 2006: 

20,21). Estava atenta aos processos auto-organizadores dos professores 

participantes, sendo capaz de identificar e intuir algumas de suas necessidades, 

convertendo tudo em subsídios para as atividades de ensino e aprendizagem 

(Moraes, 2008: 211-212).  

Porém, o fenômeno implementação de um curso complexo, a distância, de 

prática escrita em língua inglesa, para professores do Ensino Médio da rede pública 

estadual, na cidade de São Paulo, interpretado a partir da experiência da professora 

pesquisadora e designer do curso, não foi vivido de forma neutra, mas sim, 

perpassado por medo, tema este que emerge das notas reflexivas e que será 

apresentado na seção a seguir.  

 

5.2.5. Medo 

 

O medo é um tema que emerge dos textos e está relacionado ao novo 

ambiente, à implementação do curso, como podemos notar nos excertos que 

apresento a seguir:  

 

A sensação que tenho? Medo. Medo de sumir com algo para sempre, 

medo de estragar tudo, medo de apagar ferramentas e não conseguir 

recuperá-las.  (...) Ok, sei que sou uma pessoa medrosa em relação ao 

computador. Tenho medo de baixar arquivos e com eles algum vírus, 

tenho medo de não salvar e perder informação, tenho medo de clicar 

botões que não conheço, tenho medo de trilhar novos caminhos, de 

tentar de forma diferente. Só o faço quando tenho quase absoluta certeza 

de sucesso. 

Este medo está aqui presente, somado ao desconforto de não conseguir 

ainda organizar o curso (o que dele já está pronto) na plataforma.  
 

No ambiente a distância não poderei contar com isso. Terei apenas as 

informações postadas e poderei contar com algumas ferramentas do 

sistema que me auxiliarão a descobrir quem acessa o sistema e por 

quanto tempo fica nele, por exemplo. 

Como se pode notar vários são os questionamentos, as dúvidas, os 

medos, os desafios a se enfrentar. 

 
Mas é interessante notar como se dá a minha construção de 

conhecimento em relação ao ambiente – vou familiarizando-me, 

assombrando-me menos, arriscando mais e começando a organizar o 

curso e a disponibilizá-lo. 
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Porém, o medo também se faz notar em relação à imprevisibilidade, a 

vivência de incertezas e o risco de perder participantes, como saliento em negrito 

nos trechos que aqui apresento: 

 
 
Acompanhei o fim de semana todo a movimentação dos alunos. Nada. 

Tenho duas opções: ou disponibilizo tudo e vejo no que dá ou dou mais 

uma parada. Se disponibilizar tudo perco a chance de construção 

conjunta de conhecimento, o trabalho colaborativo, a possibilidade de 

interação entre os participantes e dialogia. Uma pena! (...) Recebo uma 

mensagem da Manuela justificando seu afastamento – problemas 

familiares. O que me faz compreender a mensagem dela da semana 

passada. Achei mesmo que havia sido uma reação exasperada. Isso me 

trouxe um reconforto. Ela não estava brava comigo e nem havia 

abandonado o curso. Uma sensação de alívio.  
 
Silêncio total durante o feriado. Nenhuma movimentação, nenhuma 

mensagem, nenhum exercício postado. Nada no diário ou no fórum. 

Ai, será que com o feriado eles se dispersaram novamente? Os feriados 

são um problema no presencial, será que são um problema maior ainda 
no virtual? (...) Envio mensagem no fórum perguntando: Have you seen 

moment 5? Vamos ver se a pergunta indireta surte efeito e começo a 

receber postagens. 

Vamos lá pessoal, estamos no último momento, na reta final. Falta 

pouco para acabar.  

 
 

Os excertos de minhas notas reflexivas nos permitem notar que o medo 

relaciona-se a aspectos tais como ao novo ambiente, à implementação do curso, à 

imprevisibilidade, a vivência de incertezas e o risco de perder participantes. 

Percebo nos trechos que saliento que ocorreu uma construção de 

conhecimento não linear ou pré-determinada, de forma gradual e que é percebida e 

produzida por meio de meu diálogo e por meio de processos transformadores que 

decorrem da minha experiência e interações (Morin, 1990/2008: 204-205; Moraes, 

2006:99), e pelo enfrentamento de dúvidas e incertezas (Morin 1999, 2006b). Os 

trechos revelam a vivência de uma organização e desorganização internas, de 

relações antagônicas como a ordem e a desordem ocorrendo, simultaneamente, ao 

longo do processo do desenho do curso.  

O enfrentamento do medo gerou questionamentos, que me levaram a pensar 

e repensar a implementação do curso, num constante movimento de ir e vir, que 

nos permitem evidenciar a não linearidade do sistema (Moraes, 2006: 90-137). Esse 

conhecimento construído, por sua vez, retroagiu sobre os novos medos, ocorrendo 

um enriquecimento das partes pelo todo e vice-versa, num movimento que permite 
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a construção de conhecimentos (Morin, 1999/2006a, 2005/2006). Os elementos 

citados denotam a natureza complexa e sistêmica da experiência. A conexão entre 

as partes (subsistemas) possibilitaram a composição de um todo, decorrente, como 

mencionado, de operações, interações e retroações não lineares (Tescarolo, 

2004:66), por meio das propriedades gerais dos sistemas complexos, ou seja, da 

entropia (desorganização do sistema), enação (auto-organização) e teleologia.   

Os excertos ressaltam o caráter da minha experiência de implementação do 

curso, que me modificava e afetava a qualidade das experiências que vivia, 

fazendo-me retomar, aqui, a noção de continuum experiencial e não dissociação 

dos princípios de continuidade e interação propostos por Dewey 

(1938/1971b:25,34-40).  

Evidencio, também, o aspecto da atenção que o ambiente do ensino a 

distância requer que é mencionado por Driscoll (1998) e Palloff & Pratt (1999). 

Meu medo em relação a esse ambiente que me era novo, ia ao encontro das 

afirmações de Driscoll (1998:8) sobre a necessidade de habilidades e competências 

diversas do ambiente presencial, familiarização com ferramentas ou interfaces que 

ainda não conhecemos bem. Aos poucos, como afirmam Palloff and Pratt (1999: 4-

6), adquiria habilidades e competências, por meio da experimentação, 

manipulação, construindo conhecimento, conscientizando-me sobre a 

impossibilidade de meramente migrar o que fazia em um ambiente para o outro. 

Ao monitorar o progresso dos professores participantes e ao enviar-lhes mensagens 

relembrando-os dos prazos (Horton, 2000: 432-433), aprendia, por exemplo, a lidar 

com a forma como presença e ausência se caracterizavam (Driscoll, 1998; Palloff & 

Pratt, 1999 e Horton, 2000). 

Gostaria de salientar o entrelaçamento e a inter-relação entre os temas e 

subtemas aqui apresentados que emergem de minhas notas reflexivas e estruturam 

o fenômeno implementação de um curso complexo, a distância, de prática escrita em 

língua inglesa, para professores do Ensino Médio da rede pública estadual, na 

cidade de São Paulo, interpretado a partir da experiência da professora 

pesquisadora e designer do curso, pois a exploração da plataforma e meus 

questionamentos acerca da teoria da complexidade, disponibilização e o ambiente me 

permitiram chegar a definições sobre a apresentação e o curso, bem como a 

transformações em minha prática docente e toda a experiência foi permeada por 
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uma sensação de medo que me punha sempre em alerta e me levou a 

questionamentos, explorações e tranformações. 

Essa tessitura nos remete à natureza complexa e sistêmica do fenômeno 

implementação do curso de prática escrita, pois por meio da exploração ao longo do 

mesmo ocorre conexão entres as partes que o compõem, ou seja, entre seus 

componentes (subsistemas) por meio de operações, interações e retroações nada 

lineares (Tescarolo, 2004:66).  

Mais uma vez, este aspecto da inter-relação, imbricagem, ou tessitura 

existente entre os temas e subtemas ressalta a complexidade existente no fenômeno 

implementação do curso a distância, pois como afirma Mariotti (2007:145), a 

complexidade de um sistema não depende do “número de partes de que ele é 

composto, mas sim as interações entre essas partes”, permitindo que haja 

enriquecimento mútuo ao observarmos as relações possíveis, num movimento 

produtor de conhecimento (Morin,1999/2006b, 2005/2006, 1990/2008). 

Para melhor visualização do leitor, apresento a seguir a organização gráfica 

do fenômeno implementação de um curso a distância de prática escrita em língua 

inglesa, para professores do Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade de 

São Paulo, sob a perspectiva da complexidade, interpretado a partir da experiência 

da professora pesquisadora e designer do curso, fazendo uso de uma peça de crochê 

por mim criada, com o objetivo de ilustrar a complexidade, a inter-relação e a 

tessitura existentes entre os temas e subtemas que compõem a estrutura do 

fenômeno: 
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Figura 5.2: O fenômeno implementação do curso – temas e subtemas 

 

 

Porém, ao ter contato estreito com os textos por mim registrados nas notas 

reflexivas, além da vivência da experiência dos fenômenos e da interpretação, 

percebo uma inter-relação entre o desenho e a implementação do curso, que 

apresentarei e discutirei a seguir.  

 

 

5.3 A Inter-relação dos Fenômenos em Foco 
 

 

Nas seções anteriores, apresentei e interpretei separadamente, por uma 

questão didática, os fenômenos desenho e implementação de um curso a distância de 

prática escrita em língua inglesa, para professores do Ensino Médio da rede pública 

estadual, na cidade de São Paulo, sob a perspectiva da complexidade, interpretados 

a partir da experiência da professora pesquisadora e designer do curso, considerando 

as necessidades e perspectivas desses professores e as sugeridas nos documentos 

oficiais. Apresentei, portanto, minha interpretação para os fenômenos em foco que 



 
240 

decorre dos procedimentos de tematização da abordagem hermenêutico-

fenomenológica (van Manen, 1990; Freire, 1998, 2007, 2008a,b), que me 

possibilitam compreender os fenômenos em questão. 

Ao longo do processo de interpretação dos fenômenos e definição dos temas 

e subtemas que os estruturam, tendo um contato mais estreito e profundo com as 

notas reflexivas geradas ao longo da pesquisa, dei-me conta da inter-relação e da 

complementaridade desses fenômenos. A experiência de viver o desenho do curso 

se mescla com a experiência de sua implementação, havendo, assim, o 

entrelaçamento e uma relação intrínsica entre essas vivências, tornando, muitas 

vezes, árduo o processo de distinção das mesmas, uma vez que não ocorrem de 

forma dissociada, mas, sim, concomitantemente e decorrem uma do outra.  

Isso me permite marcar a complexidade dos fenômenos desenho e 

implementação, pois não ocorrem de forma fragmentada, compartimentada, 

redutora, completa, acabada ou isolada, mas complexa, “no sentido originário do 

termo complexus: o que é tecido junto” (Morin, 2005:89) ou, como afirma Tescarolo 

(2004:48), “trançado, tecido; enlaçado, entrelaçado, cingido”.  

A inter-relação entre os fenômenos desenho e implementação do curso a 

distância de prática escrita fica mais clara se retomarmos seus temas e subtemas – 

ou seja, a essência dos fenômenos em foco, uma vez que compartilham, em suas 

estruturas, temáticas, construtos comuns, além daqueles que lhes são próprios.  

Retomando a estrutura das vivências interpretadas, o fenômeno desenho de 

um curso a distância de prática escrita em língua inglesa, constitui-se de: 

exploração, pesquisa de materiais e respaldo teórico-metodológico, questionamentos 

acerca da teoria da complexidade, da disponibilização do curso e do ambiente, 

definições sobre a plataforma e o curso, desafio relacionado ao ambiente a distância, 

ao desenho do curso e à teoria da complexidade, tempo e medo. Por sua vez, o 

fenômeno implementação de um curso a distância de prática escrita em língua 

inglesa, constitui-se de: exploração, questionamentos em relação à teoria da 

complexidade, da disponibilização e do ambiente, definições acerca da apresentação e do 

curso, transformações da professora pesquisadora e designer e medo.  

Um dos temas partilhados é a exploração da plataforma que me permitiu 

conhecer o ambiente, entender sua organização e funcionamento, recursos e 

atividades, possibilidades, potencialidades e limitações de uso. Esse tema está 
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presente nos dois fenômenos devido ao fato de a exploração da plataforma Moodle 

não ter se encerrado após o início do curso, mas ter sido, sim, um processo que 

antecedeu a sua implementação e que teve continuidade até o término do mesmo, 

influenciando e, portanto, repercutindo no desenho do curso.  

Outro tema em comum que emerge de minhas notas reflexivas nos 

fenômenos desenho e implementação são os questionamentos em relação à teoria da 

complexidade, ao ambiente e à disponibilização do curso na plataforma Moodle, que se 

configuram como subtemas do tema em questão. Esses aspectos se tornam 

evidentes nos dois fenômenos uma vez que os questionamentos em relação ao 

ambiente a distância - das diferenças existentes entre o presencial e a distância -, as 

possibilidades e a forma de disponibilização do curso (tarefas, materiais de suporte, 

links, dentre outros) e questões relacionadas à teoria da complexidade perpassaram 

tanto o processo de desenho quanto o de implementação. Os questionamentos que 

experienciava no momento do desenho não se encerraram quando teve início a 

implementação, mas sim, me acompanharam até seu término, repercutindo na 

vivência que experienciava ao longo do desenho e da implementação do curso. Na 

realidade, muitos dos questionamentos me fazem companhia até hoje. 

Os fenômenos do desenho e da implementação também são marcados pela 

presença de outro tema que lhes é comum, definições, embora compartilhem 

apenas um dos subtemas. Ao retomarmos o desenho, fica marcada a definição sobre 

a plataforma e o curso. Por sua vez, a implementação se dá em relação à forma de 

apresentação na plataforma Moodle e ao curso. Essa pequena variação em relação 

aos subtemas é natural, uma vez que, iniciado o curso, as definições em relação à 

plataforma - layout, organização, disposição dos elementos e espaços – deveriam 

estar definidos. Alterações poderiam ser feitas ao longo da implementação do 

curso, de acordo com as necessidades que surgissem, mas definições a esse respeito 

já deveriam ter sido feitas. No momento da implementação, definições em relação à 

forma de apresentação das tarefas, materiais teóricos de suporte, enunciados, dentre 

outros elementos que constituíam o curso fizeram-se necessárias e presentes. 

Porém, tanto no desenho quanto na implementação definições acerca do curso - a 

respeito do conteúdo, estrutura, organização e situação real de aprendizagem -, 

ocorreram, uma vez que, sendo esse um curso complexo, seu desenho nunca poderia 

ter sido feito na integra, a priori, pois a complexidade requer coconstrução, que se 
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dá ao longo da implementação, explorando-se as relações, as integrações e as 

conexões ao se viver o processo. 

Emerge, também, tanto no desenho quanto implementação, o tema medo em 

relação ao ambiente devido à minha pouca familiaridade com o ensino a distância, 

à plataforma Moodle, à implementação do curso, à imprevisibilidade, ao risco e às 

incertezas.  

Gostaria, neste momento, de salientar e retomar um aspecto mencionado 

anteriormente em relação à complexidade dos fenômenos, pois essa tessitura, essa 

inter-relação, não se dá apenas entre os fenômenos desenho e implementação, mas fica 

marcada, também, internamente nos fenômenos, havendo, portanto, uma 

complexidade inerente aos sistemas. Retomando os fenômenos em separado, há o 

entrelaçamento dos temas e subtemas que compõem a estrutura do fenômeno 

desenho do curso, uma vez que os questionamentos por mim vividos a respeito da 

teoria da complexidade, da disponibilização do curso e do ambiente, se deram 

conjuntamente à exploração da plataforma e a pesquisa de materiais e de respaldo 

teórico-metodológico, que me permitiram conviver e aprender a lidar com os desafios 

acerca do ambiente a distância, do desenho do curso e da teoria da complexidade, e que, 

por sua vez, me possibilitaram chegar a definições sobre a plataforma e o curso, 

sendo que todo o processo demandou tempo e foi permeado por medo. Em relação 

ao fenômeno implementação, tal entrelaçamento e inter-relação entre os temas e 

subtemas também está presente, pois a exploração da plataforma e meus 

questionamentos sobre a teoria da complexidade, disponibilização e o ambiente me 

possibilitaram chegar a definições acerca da apresentação e do curso, a 

transformações em minha prática, sendo toda a experiência permeada por medo.  

As constatações que apresento me possibilitam perceber que, se existe 

proximidade entre os dois fenômenos investigados, marcada pela identificação de 

temas e subtemas idênticos, existe também, ao mesmo tempo, uma diferenciação 

que os torna distintos e, portanto, com identidades próprias e marcadas. Dessa 

forma, posso afirmar que cada um deles compõe um sistema complexo com traços 

marcantes únicos que, em algum momento, se entrelaçam e se mesclam, tecendo 

juntos novas ligações inseparáveis.  

Essa é, portanto, a interpretação que dou, hoje, aos fenômenos desenho e 

implementação de um curso a distância de prática escrita em língua inglesa, para 
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professores do Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, sob 

a perspectiva da complexidade, interpretados a partir da experiência da professora 

pesquisadora e designer do curso e da inter-relação existente entre os dois 

fenômenos. 

No próximo capítulo, apresentarei minhas considerações finais, retomando 

as perguntas de pesquisa, revisitando os textos, pontuando as descobertas mais 

marcantes, questionando e ponderando sobre a necessidade de outras pesquisas na 

área, tentando salientar de que forma esta pesquisa modificou a mim e minha 

prática docente.  
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CCoonnssiiddeerraaççõõeess  FFiinnaaiiss  

 

Esta experiência de pesquisa e de vida, ou seja, este doutorado, seus 

desdobramentos acadêmicos e principalmente esta pesquisa e a escrita desta tese me 

propiciam grandes descobertas. 

Retomo, aqui, o foco da investigação que era o desenho e a implementação 

de um curso de prática escrita em língua inglesa para professores que atuassem no 

Ensino Médio da rede estadual, na cidade de São Paulo, oferecendo-lhes um curso 

a distância, que tivesse sido desenhado a partir da identificação de suas 

necessidades e daquelas expressas na Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

para a disciplina de Língua Estrangeira Moderna (São Paulo, 2008) e dos Cadernos 

redigidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (São Paulo, 2008 a-

g). 

O objetivo era compreender a natureza desses dois fenômenos da 

experiência humana: desenho e implementação interpretando-os a partir da 

experiência da professora pesquisadora e designer do curso – salientando que as 

vozes dos professores participantes do curso se fariam notar ao longo de toda a 

pesquisa e do curso, pois delas decorreriam minhas decisões acerca do desenho e da 

implementação do curso, bem como me possibilitariam avaliar as escolhas e o 

caminho sendo percorrido conjuntamente. 

Porém, para o desenvolvimento do curso a distância e desta pesquisa, tive 

como pano de fundo a complexidade que, além de ter sido o ponto de partida desta 

pesquisa, permeou todas as suas etapas, dialogando com a fundamentação teórica, 

a abordagem hermenêutico-fenomenológica, o desenho e a implementação do 

curso a distância. Isso me possibilitou olhar, enxergar, pensar, refletir e 

compreender o todo da pesquisa, do curso e de sua implementação, bem como suas 

partes, de forma não fragmentada ou dissociada de toda a minha experiência 

docente e pessoal, considerando o imprinting cultural e todos os participantes e suas 

experiências. Considerando a subjetividade, sensibilidade, impressões que temos 

sobre o mundo e as experiências que vivemos.  

Sendo uma investigação sobre a natureza de uma experiência gerada, duas 

correntes filosóficas - fenomenologia e hermenêutica - se articularam e forneceram 

as bases do suporte metodológico ao estudo, ou seja, da abordagem hermenêutico-
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fenomenológica adotada, a partir da perspectiva de Freire (1998, 2007, 2008a,b, 

2010) e sua releitura de van Manen (1990), com o intuito de responder a duas 

perguntas de pesquisa:  

 

 Qual a natureza do desenho de um curso a distância de prática escrita em 

língua inglesa para professores do Ensino Médio da rede estadual da cidade 

de São Paulo, concebido a partir da identificação de necessidades e 

expectativas desses professores e das contidas nos documentos oficiais? 

 Qual a natureza da implementação desse curso a distância de prática escrita 

em língua inglesa para professores do Ensino Médio da rede estadual da 

cidade de São Paulo? 

 

Fui, portanto, guiada por essas perguntas durante todo o desenvolvimento 

da pesquisa e acredito que tenha atingido meus objetivos, pois por meio do trabalho 

realizado, conheci quem são os professores que atuam no Ensino Médio da rede 

pública estadual da cidade de São Paulo, suas necessidades e expectativas em 

relação à escrita em língua inglesa, tive contato com os documentos oficiais 

utilizados por esses professores em sala de aula, desenhei e implementei o curso 

complexo, a distância, de prática escrita em língua inglesa para esses professores, e 

fiz inúmeras descobertas sobre como atuar nesse ambiente a distância que me era, 

até então, um tanto desconhecido. Além disso, a complexidade que permeava o 

desenho e a implementação do curso a distância, também esteve presente em todo 

o desenvolvimento desta pesquisa, escrita da tese e também em minha vida como 

professora pesquisadora, além da minha vida pessoal.   

A interpretação desses dois fenômenos da experiência humana que foram 

por mim intensamente vividos e que possibilitou chegar às suas essências, permitiu-

me ter uma maior compreensão sobre a prática escrita em língua inglesa e como 

ensiná-la, refletir sobre esse aprender, sobre a minha construção de conhecimento 

acerca do ambiente a distância e da complexidade. A inter-relação dos fenômenos 

desenho e implementação e os temas e subtemas que eles compreendem e 

compartilham - exploração, questionamentos acerca da teoria da complexidade, da 

disponibilização do curso e do ambiente, definições sobre o curso e medo – revelam 

tais aspectos, além daqueles que se referem apenas à essência do fenômeno do 
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desenho - pesquisa de materiais e respaldo teórico-metodológico, definições sobre a 

plataforma, desafios relacionados ao ambiente a distância, ao desenho do curso e à teoria 

da complexidade e tempo - e o fenômeno da implementação - definições acerca da 

apresentação e transformações da professora pesquisadora. 

Revisitando a investigação realizada, percebo que foi uma experiência 

complexa, pois os eventos relacionados a ela não ocorriam de forma isolada, 

fragmentada ou dissociados uns dos outros, havendo um entrelaçamento, uma 

tessitura entre eles. Todavia, por um caráter didático, e para que pudéssemos 

compreender as várias partes que compuseram o todo desse sistema complexo e 

aberto que foi a experiência por mim vivida, a apresentei em capítulos que 

focavam, cada um a seu tempo, aspectos específicos da pesquisa – embora, sempre 

buscasse apresentar e salientar as inter-relações e o diálogo que estabeleciam. Essa 

necessidade de apresentação que fosse didática e que solicitava a observação, o 

isolamento de partes da pesquisa para descrição, estudo detalhado ou interpretação 

exigiu de mim grande esforço, causando grande fadiga. Tive, ao longo de todo o 

processo de escrita da tese, dificuldade em separar as partes, pois elas haviam sido 

tecidas conjuntamente e uma levava a outra - embora saiba da necessidade de, 

muitas vezes, isolarmos para poder compreender a parte e consequentemente o 

todo. 

Ao longo de toda a pesquisa vivi algumas surpresas e incertezas. Acredito 

que a primeira delas tenha sido a dificuldade em encontrar respondentes para o 

questionário elaborado e que seriam, também, possíveis participantes do curso a 

distância de prática escrita em língua inglesa. Esta surpresa foi seguida por uma 

ansiedade, aflição e medo posteriormente ao ter mais dificuldade ainda em 

encontrar participantes – momento em que cheguei a acreditar que a pesquisa não 

seria possível. Essa experiência fez-me questionar sobre o interesse dos professores 

em contribuir para pesquisas na área, bem como participar de cursos que o 

auxiliem em sua prática docente. Buscamos sempre soluções para nossos problemas 

e, na maioria das vezes, almejamos uma fórmula, receita ou segredo que possa dar 

conta dessas nossas inquietações, mas talvez pouco contribuamos para que essas 

fórmulas, receitas e segredos sejam desvendados. 

Constatei por meio dos questionários e surpreendi-me, também, com a 

percepção que os professores respondentes e participantes têm sobre suas 



 
247 

necessidades em relação à escrita em língua inglesa. Embora lecionem a língua 

inglesa relatam não ter a necessidade de escrever nela – o que me faz pensar sobre a 

elaboração de instruções, provas, comentários, por exemplo. Será que tudo isso é 

feito em língua materna? 

Ao apresentar e descrever as diferentes fases que os compreenderam e 

compuseram os fenômenos desenho e implementação do curso a distância de prática 

escrita em língua inglesa, noto que o curso foi coconstruído por mim e pelos 

professores participantes durante o desenvolvimento do mesmo, por meio das 

atividades propostas, desenvolvidas e suas contribuições, tendo como pilares o 

pensamento complexo e seus princípios (Morin, 1999/2006a:74-77, 

1999/2006b:95-96), uma adaptação da Metodologia de Projetos proposta por 

Behrens (2006), a partir de uma situação real (Freire: 2009).  

Houve a tentativa do desenho e implementação de um curso que oferecesse 

aos professores participantes construção de conhecimento, entendida como 

sistêmica e complexa, buscando estabelecer uma relação hologramática e de 

recursividade entre o curso, seu conteúdo e a prática docente desses professores em 

busca de formação, a sociedade e a escola, permitindo-lhes distinguir, globalizar e 

contextualizar. Ocorreu o enfrentamento dos desafios, das incertezas, do 

contraditório, do imprevisível, do indeterminável, contando com a 

ordem/desordem/organização/reorganização, convivendo com a incapacidade de 

se evitar contradições e riscos, incluindo os professores participantes, considerando 

o contexto e o imprinting cultural, na busca de um conhecimento pertinente por 

meio de um trabalho colaborativo como salientado por Morin (1990/2008, 

1999/2006a, 2005/2006).  

A plataforma Moodle possibilitou que contássemos com um ambiente de 

aprendizagem centralizador, no qual as informações e materiais teóricos de suporte 

puderam ser disponibilizados, as tarefas, reflexões e registros disponibilizados e 

desenvolvidos e a comunicação estabelecida. Assim, possibilitou a interação e 

reflexão sendo, também, um espaço para o desenvolvimento do processo de 

produção escrita, de negociação e auto-negociação de significados.    

Estabelecendo uma relação do desenho do curso de prática escrita para 

professores do Ensino Médio com a Metodologia de Projetos (Behrens, 2006), 

acredito que tenha promovido uma atividade educativa que culminou na produção 

de conhecimento. A aprendizagem se deu a partir de uma situação-problema, no 
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caso da situação real de aprendizagem, ou seja, a procura por uma colocação 

profissional que permitiu e desencadeou a exploração de materiais teóricos de 

suporte, desenvolvimento de tarefas (fóruns, diálogos, elaboração de diversos tipos 

de textos, glossário, diário), pesquisa individual e coletiva, busca por caminhos e 

respostas (requerendo discernimento para se optar e escolher possíveis soluções), o 

comprometimento de todas as partes envolvidas, visão crítica e ética, sem que 

houvesse a memorização de informações.  

Retomando as fases propostas por Behrens (2006: 60-72) e os momentos do 

curso fica marcada a problematização por meio da situação real de aprendizagem, 

contextualização, exposições teóricas e exploratórias proporcionadas pelos 

materiais teóricos de suporte, pesquisa e produção individual por meio das tarefas e 

fóruns, discussão coletiva de cunho crítico e reflexivo viabilizada pelos fóruns, 

produção coletiva quando da confecção do glossário, diálogos e materiais teóricos 

de suporte do momento 4, avaliação formadora da aprendizagem e do projeto 

proporcionada pelos diários dos momentos 1, 3 e 5 e do fórum do momento 5. 

Houve, também, o intuito de se criar um contexto dinâmico e flexível de 

aprendizagem cooperativa, solidário e aberto, ocorrendo busca por soluções para os 

conflitos que pudessem surgir nos diálogos, fóruns, devolutivas, contando com a 

ética e o respeito (Moraes, 2008:159-160).  Preocupei-me em promover práticas 

contextualizadas, reflexões individuais e coletivas, circunstâncias de aprendizagem 

adequadas para o desenvolvimento de estratégias significativas que chamassem a 

atenção e motivassem, estabelecendo uma relação entre teoria e prática, o curso de 

prática escrita em língua inglesa e a vida pessoal e profissional dos professores 

participantes, considerando seus desejos e necessidades, a escrita entendida como 

processo e a perspectiva da complexidade.  

Acredito, assim, ter oferecido uma situação real de aprendizagem que faz parte 

da vida desses professores, expondo-os a aspectos, levando-os a discussões 

contando com sua bagagem teórico-metodológico-experiencial, encorajando-os a 

buscar informações, pesquisar e produzir individual e coletivamente construindo 

conhecimento, refletir sobre o mundo em que estão inseridos, seu contexto, sua 

realidade e experiências, a prática escrita entendida como um processo, o aprender 

e o ensinar a escrever, permitindo-lhes formação e retomada de sua atuação 

profissional.  
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Havia um constante movimento de ir e vir, um olhar para as partes e o 

todo, considerando os sistemas que se inter-relacionam para a existência e 

desenvolvimento do curso, da aprendizagem e da construção conjunta de 

conhecimento, uma preocupação em relação à fragmentação e à linearidade. 

Transparecia também o diálogo, por exemplo, entre organização/desorganização, 

ordem/desordem, certezas/incertezas, que estabeleci comigo mesma nos 

momentos de conflito interno e indecisões que antecederam as tomadas de decisão, 

bem como nas fases de reflexão sobre as decisões tomadas e redefinições.  

Embora haja um sequenciamento para se atingir o objetivo final - a 

conquista da vaga que requer a elaboração de determinados textos - não havia 

rigidez ou linearidade, uma que vez que os professores participantes tinham a 

possibilidade de ir e vir livremente pela plataforma, acessando os diversos momentos 

e os links, retomando os materiais teóricos de suporte e os textos produzidos, 

alterando-os, revendo e repensando conceitos, agregando novos aspectos, com o 

intuito de se construir algo novo.  

Essa abertura significou e possibilitou trocas, diálogos, interações, 

transformações, enriquecimentos mútuos, pois nada era linear e pré-determinado 

no desenvolvimento, sendo tudo relacional e estando sempre em processo de vir-a-

ser, e com idéias, pensamentos e conhecimentos que não surgem prontos e 

acabados. Acredito que tudo tenha sido criado gradualmente, vivenciando o 

processo, explorando conexões, relações e integrações. Como professora 

pesquisadora e designer aceitei o indeterminado, as incertezas, replanejei com base 

no inesperado, encorajei os diálogos e aprendi a conviver com tudo isso, na 

tentativa de evitar que o sistema se fechasse sobre si mesmo (Moraes, 2006: 100). 

Minha construção de conhecimento a respeito do ambiente a distância, ao 

ensinar e aprender na plataforma Moodle, ao fazer e agir reflexivo e complexo 

nesse contexto foi coproduzido por meio de minha interação e diálogo com o 

objeto e com os professores participantes (Morin, 1990/2008: 204-205). 

Comportou, ao mesmo tempo, operações de ligação (conjunção, inclusão, 

exclusão) e de separação (diferenciação, oposição, seleção, exclusão), foi 

constituído por inúmeras variáveis mutáveis, enriquecimentos mútuos, nada 

lineares ou pré-determinados e foi sendo criado, gradualmente, por meio de minhas 

explorações, conexões, relações e integrações,  pela própria vivência do processo 
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(Morin, 1999/2006a:24; Moraes, 2005/2006:136-137). Descobri potencialidades e 

restrições de uso em relação à plataforma Moodle; aprendi a lidar com a forma com 

que a presença e a ausência ficam marcadas nesse ambiente; a inserir, disponibilizar 

materiais; a monitorar; a corrigir e dar devolutivas que fossem significativas aos 

participantes; a estabelecer vínculo e contato com os participantes; a lidar com o 

silêncio que muitas vezes se faz presente (e de forma bem marcada) no ambiente; a 

impor limites, restrições, regras de participação e datas; a cobrar participação; a 

lidar com as incertezas, os riscos e as imprevisibilidades; a controlar minha 

ansiedade e medo nesse novo ambiente; a não contar com a presença física dos 

alunos e suas reações e sentimentos que muitas vezes ficam nítidas em seus 

semblantes mas que se fazem notar também no a distância, embora de forma 

diversa; enfim, a atuar nesse novo contexto com os desafios que apresenta e que são 

diversos daqueles do ambiente presencial e com os quais estava mais habituada a 

lidar. 

Porém, este mesmo ambiente que me apresentou tantos desafios também me 

apresentou boas descobertas e surpresas. Pude perceber que apesar da distância 

física existente entre os participantes e eu, estávamos muito próximos e que, aos 

poucos, fui conhecendo-os, afeiçoando-me a eles e criando suas imagens, bem 

como eles iam me conhecendo, se habituando à minha pessoa e à minha prática 

docente e estabelecendo vínculos. Algumas excertos de minhas notas reflexivas, 

como as que retomo aqui, demonstram isso: 

 

Mas hoje tive uma surpresa muito boa. Estou saindo da aula no LAEL e 

uma pessoa me para no corredor e me pergunta se sou a Maria Eugenia. 

Digo que sim e a pessoa se apresenta assim: “Sou uma de suas 

participantes. Estou fazendo seu curso a distância”.  

Pergunto quem ela é e ela me diz ser Teresa. Fico muito feliz, a beijo, 

abraço. (...) Diz que sou muito simpática, gentil e cuidadosa. Comenta 

comigo sua preocupação em relação ao fórum dos Jobs (...) Fica clara 

para mim sua alegria em me conhecer e acho que ela talvez tenha se 

surpreendido com minha receptividade. 

 

E-mail furioso da Manuela criticando minha forma de correção. (...) 

Recebo uma mensagem da Manuela justificando seu afastamento – 

problemas familiares. O que me faz compreender a mensagem dela da 

semana passada. Achei mesmo que havia sido uma reação exasperada. 

Isso me trouxe um reconforto. 

Interessante notar que como eles tem meu e-mail, me enviam mensagens 

diretamente e não via plataforma. Manuela chega a enviar as tarefas na 

plataforma e via e-mail. Ricardo manda mensagem para checar se recebi 

as tarefas. Natália idem.  
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Como salientei no capítulo 1, na seção 1.3, não havia um modelo teórico 

para o desenho de um curso complexo, o que se tornava um desafio para a minha 

pesquisa. Após a experiência por mim vivida, construo um nova visão de desenho 

de curso – uma visão complexa – e acredito que essa seja uma contribuição do 

trabalho que aqui apresento.  

O desenho de um curso complexo perpassa pelas fases inter-relacionadas e 

contínuas de identificação de necessidades, desenho, desenho e implementação, 

reflexão e auto-reflexão. Todo o movimento de ir e vir, pensar e repensar, tomada e 

retomada, permitem a tessitura de redes entre as necessidades, desenho, desenho e 

implementação, reflexão e autorreflexão, que constituem o curso complexo. Tudo 

isso me leva a pensar que meu trabalho sugere diretrizes em relação ao desenho de 

um curso complexo, já que não existe um modelo teórico. Penso em um modelo 

como ponto de partida e, não, como padrão fixo para a elaboração de cursos 

complexos, pois essa visão rígida e pré-definida seria completamente avessa aos 

princípios da complexidade.  

A complexidade também se faz presente na investigação da natureza do 

desenho e posteriormente da implementação de um curso a distância de prática escrita 

em língua inglesa para professores do Ensino Médio, ou seja, nos fenômenos que 

eram o foco desta pesquisa. Minha dificuldade em dissociar os dois fenômenos no 

momento de sua interpretação, fez-me notar que, esses dois fenômenos não 

ocorriam de forma dissociada, mas estavam, de fato, inter-relacionados, 

imbricados, enlaçados. Vivo o desenho do curso, mas em determinados momentos 

essa experiência se mescla com a vivência da implementação, pois sob esta 

perspectiva o desenho nunca é feito a priori em sua integra. Assim, desenho e 

implementação tornam-se, portanto, vivências complementares, não sendo possível 

desvinculá-los ou separá-los, pois um decorre do outro. Assim, sob uma visão 

complexa e com os elementos que os fenômenos me forneceram, não lido com 

desenho ou implementação, mas, sim, com desenho e implementação.   

Busquei também uma forma complexa para a apresentação da estrutura do 

fenômeno, pois a apresentação de diagramas hierárquicos me incomodava e, 

também, por acreditar que não contemplavam a inter-relação existente entre os 

temas e subtemas que compunham a essência do desenho e da implementação do 
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curso. Uma rede na qual os temas e os subtemas estabecessem uma relação que 

determinasse a tessitura de uma teia na qual não existiriam partes isoladas nem 

uma ordem determinada encontrando-se em holomovimento (Moraes, 2006:73). 

Os temas e subtemas são partes que constituem o todo dos fenômenos em foco, 

podendo essas partes serem maiores ou menores que esse todo. A opção pelas peças 

de crochê se deu por minha familiaridade e proximidade com este trabalho manual 

e por acreditar que, ao fazer uso delas, conseguiria abarcar e representar a tessitura, 

a rede de relações existente entre os temas e subtemas dos fenômenos mais que 

outros trabalhos manuais como, por exemplo, o tricô ou o bordado. Espero, assim, 

também ter contribuído para o GPeAHF e nossa busca por formas diversas de 

representação gráfica do fenômeno que contemplem um pouco mais essa relação, 

essa tecelagem existente entre os temas que constituem os fenômenos. 

Ao longo dos quatro anos de doutorado e dessa pesquisa, convivi com 

inúmeras incertezas e corri riscos, consciente de que não poderia escapar deles 

(Morin, 1999/2006b:68-69)  – como me alertou de forma muito gentil e carinhosa 

uma professora em um congresso internacional que participei durante esse período 

em que apresentei parte de minha pesquisa. Porém, não o fiz sozinha. Estive 

sempre acompanhada por minha orientadora que acreditou em minha pesquisa, 

minha força e capacidade de produção e me incentivou a tentar coisas novas, a 

descobrir novos caminhos e alternativas, a pesquisar e a experimentar.   

Ao experienciar os fenômenos desenho e implementação do curso a distância 

de prática escrita em língua inglesa como língua estrangeira, para professores do 

Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, sob a perspectiva 

da complexidade, interpretados a partir da experiência da professora pesquisadora e 

designer do curso, aprendi inúmeros aspectos a respeito dessa vivência, embora 

saiba que ainda há muito a ser pesquisado a respeito sobre o desenho e 

implementação de cursos complexos, cursos no ambiente a distância e de produção 

textual nesse contexto. Também estou ciente que foquei e interpretei uma pequena 

parte de um todo maior que foi a experiência vivida e que tenho em minhas mãos 

material para futuras pesquisas. Porém, acredito e espero que esta pesquisa de 

caráter complexo e que, portanto, não buscou reduzir a experiência a uma 

explicação clara, a uma idéia simples do que aconteceu (Morin, 2008/2010:19), 

tenha contribuído para as pesquisas desenvolvidas na área. Espero, também que o 

curso de prática escrita oferecido aos professores participantes tenha os auxiliado 
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em sua formação, em sua prática docente e em suas vidas pessoais, e que lhes tenha 

permitido construir conhecimento e reflexões acerca da produção textual entendida 

como processo bem como uma vivência diferenciada de ensino aprendizagem no 

ambiente a distância. 

Esta foi, portanto, a leitura e a interpretação que faço nesse momento sobre 

a experiência vivida. Como salienta a abordagem hermenêutico-fenomenológica, 

futuramente, ao retomar à esta vivência, minhas notas reflexivas e ao curso 

descobrirei novos elementos, farei novas interpretações, pois a professora 

pesquisadora será outra naquele momento, pois contarei com o caráter das as 

experiências que vivi até agora e as que estão por vir,  sempre possibilitando 

reconstruirei novas interpretações e reconstrução de conhecimento. Porém, como 

afirma Morin (2008/2010:19): 

 

O conhecimento complexo objetiva reconhecer o que liga ou religa o 

objeto ao contexto, o processo ou organização em que ele se inscreve. Na 

verdade, um conhecimento é mais rico, mais pertinente a partir do 

momento em que religamos a um fato, um elemento, uma informação, 

um dado, de seu contexto. 

 

 

Termino esta escrita fazendo-me a pergunta com que concluí minha 

pesquisa de mestrado: esta investigação termina aqui? Retomo a afirmação que fiz 

na época: não. Finalizo aqui a investigação dos fenômenos desenho e implementação 

de um curso a distância de prática escrita em língua inglesa, para professores do 

Ensino Médio da rede pública estadual, na cidade de São Paulo, sob a perspectiva 

da complexidade, interpretados a partir da experiência da professora pesquisadora e 

designer do curso, desenhado a partir de suas necessidades e daquelas expressas nos 

documentos oficias. Acredito ter feito descobertas relevantes quanto a diretrizes em 

relação ao desenho de um curso complexo, mas ficam, aqui, sementes e desejos de 

futuras investigações sobre a complexidade, a escrita e cursos a distância. 

Concluo um ciclo de minha vida que me foi muito importante e repleto de 

descobertas e conquistas não apenas cunho acadêmico, mas também de caráter 

pessoal e subjetivo. Mais do que nunca com a sensação de ter encontrado meus 

pares e de que preciso e devo, cada vez mais, enfrentar a complexidade de nossas 

vidas. Apesar do árduo trabalho e da dedicação necessários para o desenvolvimento 
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de uma pesquisa e de uma vida acadêmica, sinto-me encorajada a ensinar, 

questionar, refletir e pesquisar cada vez mais. Espero poder tornar isso realidade. 
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Anexo 1 – Protocolo de Pesquisa 
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Apêndice 1- Questionário dos Professores Respondentes 
 
Este questionário objetiva conhecer suas necessidades pessoais e profissionais em relação à escrita em 

língua inglesa e expectativas em relação a um curso a distância de prática escrita em inglês. 

Muito obrigada por sua colaboração! 

 

Idade: 

Sexo: (      ) F      (      ) M 

Formação : 

(    ) Graduação em  

Conclusão em:  

(     ) Aperfeiçoamento em  

 Conclusão em:  

(     ) Especialização (lato sensu) em  

 Conclusão em:  

(     ) Mestrado em 

 Conclusão em:  

(     )  Doutorado em  

       Conclusão em:  

 

Ao  longo do questionário assinale mais de uma alternativa caso seja necessário. 

 

No momento leciono inglês em:  

 

(    ) escolas regulares (Ensino Fundamental e/ou Médio)  

(    ) escolas de idiomas  

(    ) aulas particulares  

 

Na minha experiência docente já lecionei inglês em:  

 

(    ) escolas regulares (Ensino Fundamental e/ou Médio)  há (       ) meses, (        ) anos  

(    ) escolas de idiomas  há (       ) meses, (        ) anos  

(    ) aulas particulares há (       ) meses, (        ) ano 

 

1. Você precisa escrever em português para fins pessoais? Que tipo de textos?  

(       ) não 

(      ) sim  

Em caso afirmativo complete o quadro abaixo sobre os textos que você escreve em português.  

 

 Para quem Finalidade Freqüência 

e-mails    

Cartão postal    

Chats    

Sites de 

relacionamento 

   

Orkut    

MSN    

Recados    

Cartas informais    

Cartas formais    

Instruções     

Pequenos parágrafos    

Diários pessoais    

Descrições (pessoas, 

rotinas, etc.) 

   

Outros. Especifique, 

por favor:  
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2. Você precisa escrever em inglês para fins pessoais? Que tipo de textos?  

(       ) não 

(      ) sim  

Em caso afirmativo complete o quadro abaixo sobre os textos que você escreve em inglês.  

 

 Para quem Finalidade Freqüência 

e-mails    

Cartão postal    

Chats    

Sites de 

relacionamento 

   

Orkut    

MSN    

Recados    

Cartas informais    

Cartas formais    

Instruções     

Pequenos parágrafos    

Diários pessoais    

Descrições (pessoas, 

rotinas, etc.) 

   

Outros. Especifique, 

por favor:  

   

 

 

3. Você precisa escrever em português em seu contexto de trabalho? Que tipo de textos?  

(       ) não 

(      ) sim  

Em caso afirmativo complete o quadro abaixo sobre os textos que você escreve em português.  

 

 Para quem Finalidade Freqüência 

e-mails    

Cartão postal    

Chats    

Sites de 

relacionamento 

   

Orkut    

MSN    

Recados    

Cartas informais    

Cartas formais    

Instruções     

Pequenos parágrafos    

Diários pessoais    

Descrições (pessoas, 

rotinas, etc.) 

   

Outros. Especifique, 

por favor:  
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4. Você precisa escrever em inglês em seu contexto de trabalho? Que tipo de textos?  

(       ) não 

(      ) sim  

Em caso afirmativo complete o quadro abaixo sobre os textos que você escreve em inglês.  

 

 Para quem Finalidade Freqüência 

e-mails    

Cartão postal    

Chats    

Sites de 

relacionamento 

   

Orkut    

MSN    

Recados    

Cartas informais    

Cartas formais    

Instruções     

Pequenos parágrafos    

Diários pessoais    

Descrições (pessoas, 

rotinas, etc.) 

   

Outros. Especifique, 

por favor:  

   

 

 

5. Você gosta de escrever em português? Por quê?  

 

  Justificativa 

(    ) Sim  

 

(    ) Não  

 

 

6. Você gosta de escrever em inglês? Por quê?  

 

  Justificativa 

(    ) Sim  

 

(    ) Não  

 

 

7. Para você, escrever em português é: 

(     ) tarefa fácil porque 

(     ) tarefa difícil porque  

(     ) nunca pensei sobre isso porque  

 

8. Para você, escrever em inglês é: 

(     ) tarefa fácil porque  

(     ) tarefa difícil porque   

(     ) nunca pensei sobre isso porque 

 

9. Que papel a produção de textos em inglês tem em sua aula?  

 

10. Você está satisfeito(a) com isso ou gostaria que fosse diferente? Explique como. 

 

 

 



 

 
267 

11. Você gosta de ensinar seus alunos a escrever em inglês? Por quê?  

(     ) Sim.  Por quê?  

(     ) Não. Por quê?  

 

12. O que você precisa ensinar seus alunos a escrever em inglês? 

 

 Para quem Finalidade Freqüência 

e-mails    

Cartão postal    

Chats    

Sites de 

relacionamento 

   

Orkut    

MSN    

Recados    

Cartas informais    

Cartas formais    

Instruções     

Pequenos parágrafos    

Diários pessoais    

Descrições (pessoas, 

rotinas, etc.) 

   

Outros. Especifique, 

por favor:  

   

 

13. Na sua opinião, o que é essencial saber para ensinar escrita em inglês a seus alunos? Coloque em 

ordem de importância (1 como o mais importante), numerando as opções abaixo. 

(      ) aspectos gramaticais. Quais?  

(      ) vocabulário. Que tipo?  

(       ) construção e organização das frases 

(       ) construção e organização dos parágrafos 

(       ) diferentes tipos de texto. Quais? 

(       ) outros. Especifique, por favor 

  

14. Para você, ensinar seus alunos a escrever em inglês é:  

(     ) tarefa fácil porque  

(     ) tarefa difícil porque   

(     ) nunca pensei sobre isso porque  

 

15. Corrigir as produções escritas em inglês é: 

(     ) tarefa fácil porque  

(     ) tarefa difícil porque  

(     ) nunca pensei sobre isso porque  

 

16. Como você corrige as produções escritas em inglês de seus alunos? Explique seu critério e 

procedimentos. 

 

17. Como seus alunos vêem a escrita em inglês? 

(     ) tarefa fácil porque 

(     ) tarefa difícil porque   

(     ) nunca pensei sobre isso porque  

 

18. Como seus alunos vêem a escrita em inglês na aula? 

(     ) tarefa fácil porque  

(     ) tarefa difícil porque  

(     ) nunca me preocupei com isso  porque 
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19.  Na sua opinião, o que é essencial ao aluno saber para escrever em inglês ? Coloque em ordem de 

importância (1 como o mais importante), numerando as opções abaixo. 

(      ) aspectos gramaticais. Quais?  

(      ) vocabulário. Que tipo?  

(       ) construção e organização das frases 

(       ) construção e organização dos parágrafos 

(       ) diferentes tipos de texto. Quais?  

(       ) outros. Especifique, por favor 

 

20. Para você, o computador pode ser um recurso de aprendizagem de inglês? 

(     ) Sim, porque  

(     ) Não, porque  

 

21. Para você, o computador pode ser um recurso de aprendizagem de prática escrita em inglês? 

(     ) Sim, porque  

(     ) Não, porque 

 

22. Você já participou de algum curso(s) online como aluno? 

 

(    ) Não Por quê?  

(    ) Sim Sobre o que foi?  

Quanto tempo durou?  

Qual foi o ambiente?   

Você repetiria a experiência? 

(     ) Sim, porque  

(     ) Não, porque  

Você recomendaria um curso desse tipo? 

(     ) Sim, porque  

(     ) Não, porque  

 

23. Qual a sua opinião sobre cursos de inglês a distância, mediados pelo computador e/ou internet? 

 

24. Na sua opinião como deve ser a interação em uma aula de escrita em inglês no contexto online?  

- interação professor-aluno: 

- interação aluno-aluno: 

- interação aluno-conteúdo: 

 

25. Você se interessaria em participar de um curso a distância de prática escrita em inglês para 

professores?  

(     ) Sim, porque 

(     ) Não, porque 

 

26. O que você acredita ser necessário para participar de um curso a ditância para professores de prática 

escrita em inglês? Justifique sua resposta. 

 

27. O que você acha pertinente e gostaria que fosse contemplado em um curso a distância de prática 

escrita em inglês? Coloque em ordem de importância (1 como o mais importante), numerando as opções 

abaixo. 

(      ) Aspectos gramaticais. Quais? 

(      ) Vocabulário. Que tipo?  

(       ) Construção e organização das frases 

(       ) Construção e organização dos parágrafos 

(       ) Diferentes tipos de texto. Quais?  

(       ) Outros. Especifique, por favor 

 

28. O que você não acha pertinente e não gostaria que fosse contemplado em um curso a distância de 

prática escrita em língua inglesa para professores? 

 

29. Que tipo de textos você gostaria que fossem trabalhados? Por quê? 
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30. Que tipos de textos você não gostaria que fossem trabalhados? Por quê? 

 

31. Que resultados você espera obter ao participar de um curso a distância de prática de escrita em inglês 

para professores? 

 

 

Comentários adicionais: 
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Apêndice 2 – Questionário dos Professores Participantes 

 

Este questionário objetiva conhecer suas necessidades pessoais e profissionais em relação à escrita em 

língua inglesa e expectativas em relação ao curso a distância de prática escrita em inglês que 

iniciaremos. 

Muito obrigada! 

 
 

Nome Completo: 

Data de nascimento: 

Formação Acadêmica: 

 

No momento leciono inglês em (favor mencionar o tempo):  

 

Na minha experiência docente já lecionei inglês em (favor mencionar o tempo): 

 

1. Você precisa escrever em inglês para fins pessoais? Que tipo de textos? (Ex: e-mails, sites de 

relacionamento, cartas formais e informais, instruções, parágrafos, diários, descrições, etc.) 

 

2. Você precisa escrever em inglês em seu contexto de trabalho? Que tipo de textos? (Ex: e-mails, sites de 

relacionamento, cartas formais e informais, instruções, parágrafos, diários, descrições, etc.) 

 

3. Você gosta de escrever em inglês? Por quê?  

 

4. Para você, escrever em inglês é: 

(     ) tarefa fácil porque  

(     ) tarefa difícil porque   

(     ) nunca pensei sobre isso porque 

 

5. Você gosta de ensinar seus alunos a escrever em inglês? Por quê?  

 

6. Que papel a produção de textos em inglês tem em sua aula? Você está satisfeito(a) com isso ou gostaria 

que fosse diferente? Explique como. 

 

7. O que você precisa ensinar seus alunos a escrever em inglês?  

 

8. Na sua opinião, o que é essencial saber para ensinar escrita em inglês a seus alunos?  

 

9. Para você, ensinar seus alunos a escrever em inglês é:  

(     ) tarefa fácil porque  

(     ) tarefa difícil porque   

(     ) nunca pensei sobre isso porque  

 

10.  Na sua opinião, o que é essencial ao aluno saber para escrever em inglês ?  

 

11. Corrigir as produções escritas em inglês é: 

 

(     ) tarefa fácil porque  

(     ) tarefa difícil porque  

(     ) nunca pensei sobre isso porque  

 

12. Como você corrige as produções escritas em inglês de seus alunos? Explique seu critério e 

procedimentos. 
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13. Você já participou de algum curso(s) online como aluno? 

(     ) Não Por quê?  

(     ) Sim Sobre o que foi?  

Quanto tempo durou?  

Qual foi o ambiente?   

Você repetiria a experiência? 

(     ) Sim, porque  

(     ) Não, porque  

Você recomendaria um curso desse tipo? 

(     ) Sim, porque  

      (     ) Não, porque  

 

 

14. Na sua opinião como deve ser a interação em uma aula de escrita em inglês no contexto online? 

(interação professor-aluno, interação aluno-aluno,  interação aluno-conteúdo) 

 

15. O que você acha pertinente e gostaria que fosse contemplado em um curso a distância de prática 

escrita em inglês?  

 

16. O que você não acha pertinente e não gostaria que fosse contemplado em um curso a distância de 

prática escrita em língua inglesa para professores? 

 

17. Que tipo de textos você gostaria que fossem trabalhados? Por quê? 

18. Que tipos de textos você não gostaria que fossem trabalhados? Por quê? 

Comentários adicionais: 
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LLAANNNNIINNGG,,  DDRRAAFFTTIINNGG,,  RREEVVIISSIINNGG  AANNDD  EEDDIITTIINNGG  

  

  

PPllaannnniinngg  aanndd  DDrraaffttiinngg    
 

Writing is a flexible process that takes time and work. As Reinking, Hart & von der 

Osten (1996: 11) mention, successful writers are not born with their gift but learn 

“through informed practice” how to incorporate their ideas into a paper. As Reinking, 

Hart & von der Osten (1996) emphasize: 

 
Although successful writers can often describe how they go about their work, 

writing is a flexible process. No one order guarantees success, and no one 

approach works for every writer. Some writers establish their purposes and 

draft a plan for carrying it out at the start of every project. Others begin with 

a tentative purpose or plan and discover their final direction as they write. As 

a project proceeds, the writer is likely to leapfrog and forward one or more 

times rather than to proceed in an orderly, straightforward sequence. Partway 

through a first draft, for instance, a writer may think of a new point to 

present, then pause and jot down the details needed to develop. Similarly, 

part of the conclusion may come to mind as the writer is gathering the details 

for supporting a key idea (p.11). 

 

The writing process consists of some stages that might guide us if we have no plan of if 

we have run into snags with our approach. Once we are familiar with these stages, we 

can combine or rearrange them as necessary. However, it is important to remember that, 

as a flexible process, each writer should find out the sequence that best suits his/her 

needs. The writing stages are:  

 

 Understanding the assignment:  following directions is crucial. Beware of the 

purpose of the writing and its audience. 

 Zeroing in on a topic: select a topic (one narrow enough) and the items that are 

necessary for you to develop it. 

 Gathering information: look for sources of information on the topic (facts, 

ideas, examples, observations, sensory impressions, memories, and the like). 

The more support you have, the easier it will be for you to write the first draft. 

Remember that time spent gathering information is never wasted.  

 Organizing the information: A garbled listing of ideas will be of no help, 

therefore, reflect on the information collected, select what is more relevant and 

establish connections among them. Think about the hierarch of the information 

selected (what is broader or narrower; what contains or is contained) and the 

sequence of presentation once the sequencing highlights our ideas and helps 

communication succeed.  

 Writing the first draft: Keep in mind that this is the first version of a piece of 

writing that will be revised and edited, so that we can check the organization of 

ideas, cohesion and coherence. 

 

Reinking, Hart & von der Osten (1996) have an interesting piece of advice to give us in 

relation to first drafts: 

   
But sometimes when you sit down to write, the words won’t come; and all 

you can do is doodle or stare at the blank page. Perhaps the introduction is 

the problem. Many writers are terrified by the thought of opening paragraph. 
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They want to get off to a good start but can’t figure out how to begin. If this 

happens to you, additional brainstorming or freewriting can make you more 

comfortable and may suggest an opening. Keep in mind that any lead-in you 

write now can be changed later. If these suggestions don’t solve your 

problem, skip the introduction for the time being. Once you have drafted the 

body of the paper, an effective opening should come more easily (p.28). 

 

 Reinking, Hart & von der Osten (1996: 28-19) also provide us some general 

suggestions for writing a first draft and the main aspects considered are: 

 

1. Stack your written plan in front of you. It will start you thinking. 

2. Skip every other line (double-space) and leave wide margins. Then you’ll have 

room to revise later.  

3. Concentrate on content and organization. Get your main points and supporting 

details on paper in the right sequence. Don’t spend time correcting grammatical 

or punctuation errors, improving your language, or making the writing flow 

smoothly.  

4. Take breaks. Before you start to write again, scan what you’ve written. 

5. If you get stuck, move on to the rest of the paper. 

6. Follow your plan as you write. 

7. When you move from one paragraph to the next, try to provide a transitional 

word or sentence that connects the two. 

 

 

RReevviissiinngg  aanndd  EEddiittiinngg  
 

After finishing the first draft, we can start revising and editing. Revision is not 

proofreading or editing, the final stage of the writing process, when we check our word 

choice, spelling, grammar, and punctuation. It involves an upheaval of our draft as we 

change the content and the organization of our draft in order to communicate more 

effectively. 

 

It is important, at this point, to distance from our writing so that we can sharpen our 

critical eye. We should set our first draft aside for some time and when we return to it, 

recall our intended purpose and audience and try putting ourselves in your reader’s 

place. It is important, at this point, to distance from our writing so that we can sharpen 

our critical eye. We should set our first draft aside for some time and when we return to 

it, recall our intended purpose and audience and try putting ourselves in our reader’s 

place. We should read the piece produced at least three times, once for each of these 

reasons: 

 

 to improve the development of the essay as a whole:  if we only inspect our draft 

sentence by sentence, we can easily overlook how its parts work together. 

Therefore, it is necessary to ask ourselves whether the whole writing fits 

together. The text should flow smoothly from point to point with clear 

transitions between the various ideas.  

 to strengthen paragraph structure and development: examine the paragraphs one 

by one and make sure each of them fits the paper’s major focus and develops a 

single central idea. Test the flow of ideas from paragraph to paragraph and 

clarify connections, both between and within paragraphs, as necessary. 
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 to sharpen sentences and words: like our sentences, our words should also 

convey our thoughts precisely and clearly, and should promote communication. 

Look for missing words, excessive repetition, clumsy sentences, and sentence 

fragments. 

 

When we finish reading our paper for content, we should make a final, meticulous 

sweep to search for errors and problems. 

 

The checklists below, suggested by Reinking, Hart & von der Osten  (1996) may be a 

practical resource to help us go from the first draft to the final version of our paper. 

 

 
 

REVISION CHECKLIST FOR PARAGRAPHS 

 Does the paragraph have one, and only one, central idea? 

 Does the central idea help to develop the thesis statement? 

 Does each statement within the paragraph help to develop the central idea? 

 Does the paragraph need additional explanations, examples, or supporting details? 

 Would cutting some material make the paragraph stronger? 

 Would reorganization make ideas easier to follow? 

 Can the connections between successive sentences be improved? 

 Is each paragraph clearly and smoothly related to those that precede and follow it? 
(Reinking, Hart & von der Osten,  1996: 41) 

 

 
 

REVISION CHECKLIST FOR SENTENCES 

 What sentence are not clearly expressed or logically constructed? 

 What sentences seem awkward, excessively convoluted, or lacking in punch? 

 What words require explanation or substitution because the reader may not know them? 

 Where does my writing become wordy or use vague terms? 

 Where have I carelessly omitted words or mistakenly used the wrong word? 
(Reinking, Hart & von der Osten,  1996: 43) 

 

 
 

SHARPENING SENTENCES AND WORDS 

 Are my sentences clearly and effectively constructed? 

 Have I varied the pattern and length of my sentences? 

 Do I know the meanings of the words I use? 

 Do I explain meanings my reader may not know? 

 Does/would figurative language enhance my style? 

 Have I avoided wordiness, euphemisms, clichés, mixed metaphors, and sexist language? 
(Reinking, Hart & von der Osten,  1996: back cover) 

 

 
 

After revising the draft, proofread or edit it to correct errors in grammar, punctuation, 

and spelling. Look first for errors in grammar, then for sentence errors and problems in 

punctuation and mechanics, and finally for mistakes in spelling. Be especially alert for 

problems that have occurred in writings in the past.  
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RRIITTIINNGG  ––  wwhhaatt  iiss  iitt??  
 

According to Reinking, Hart & von der osten (1996:3) writing offers a couple of 

advantages to readers and writers: 

 

 gives time to reflect on and research what we want to communicate, as well as 

shape and reshape the material; 

 makes communication more precise and effective; 

 provides a permanent record of thoughts, actions, and decisions; and 

 saves the reader’s time: information is absorbed more swiftly when we read it 

than when we hear it. 

 

We usually write in response to a situation which will determine the purpose and 

audience of our paper, its content, style, and organization. In fact, we don’t write in 

isolation but to communicate with others who have an interest or may be interested in 

our message. In order to do an effective job, we need to understand the different 

situations that can prompt a piece of writing so that we can respond to them 

appropriately. 

 

 

TThhee  PPuurrppoossee  ooff  WWrriittiinngg  
 

As mentioned above, we write to respond to a certain situation that provides us with a 

purpose o express ourselves. Therefore, a clear purpose should guide our efforts. An 

authentic purpose requires us to answer this question: “What do I want this piece of 

writing to do for both my reader and me?” 

 

Reinking, Hart & von der osten (1996:4) indicate that there are four common general 

writing purposes: to inform, to persuade, to express yourself, and to entertain. Besides 

the general purposes (one or more), each writing project has its own specific purpose 

which may assist us at every stage of the writing process. It helps us define our 

audience, select the details, language, and approach that best suits the identified needs. 

It also helps us avoid going off in directions that will not interest them.  

 

TThhee  AAuuddiieennccee    
 

Everything we write aims at some audience, that is, a person or group you want to 

reach. In other words, the purpose of all writings is to have an effect on a reader, and 

therefore purpose and audience are closely linked and should not be considered in 

isolation. Our purpose can be to inform something to someone, to persuade someone to 

believe or do something, to express feelings or insights to someone, or to entertain 

someone.  

 

As Reinking, Hart & von der osten (1996) point out:  

 
Writing operates on a delayed-action fuse, detonating its ideas in the readers’ 

minds at a later time and place. Sometimes problems follow. In face-to-face 

conversations, you can observe your listeners’ reactions, and whenever you 

note signs of hostility, boredom, or puzzlement, you can alter your tone, offer 

some examples, or ask a question. You can also use gestures and facial 
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expressions to emphasize what you’re saying. When you write, however, the 

words on the page carry your message. Once written work has left your 

hands, it’s on its own. You can’t call it back to clear up misunderstandings or 

satisfy a disgruntled reader (p.7). 

 

 

A good way to size up our readers is to develop an audience profile. Answering the 

following questions may help us to draw the profile of our readers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We should not expect to communicate effectively without a specific audience in mind 

and we should keep in our mind that we can identify our audience at several different 

stages in the writing process. 

 

TThhee  QQuuaalliittiieess  ooff  GGoooodd  WWrriittiinngg  
 

Three qualities help us to ensure that the reader’s expectations will be reached: 

 

 Fresh thinking: We do not have to astound our readers with something never 

written before. We can freshen our writing by exploring personal insights and 

perceptions.  

 Sense of style: Readers expect us to write in a clear style. However, when we 

strengthen our writing with vivid, forceful words, readers will get involved and 

absorb our points with greater interest. 

 Effective organization: Every paper should have a beginning, a middle, and an 

end; in other words, an introduction, a body, and a conclusion. The introduction 

sparks interest and acquaints the reader with what is to come. The body delivers 

the main message and exhibits a clear connection between ideas so that the 

reader can easily follow the writer’s thoughts. The conclusion ends the 

discussion so the reader feels satisfied rather than suddenly cut off. 

 

 

  

1. What are the educational level, age, social class, and economic status of the audience I 

want to reach? 

2. Why will this audience read my writing? To gain information? Learn my views on a 

controversial issue? Enjoy my creative flair? Be entertained? 

3. What attitudes, needs, and expectations do they have? 

4. How are they likely to respond to what I say? Can I expect them to be neutral? 

Opposed? Friendly? 

5. How much do they know about my topic? (Your answer here will help you gauge 

whether you’re saying too little or too much) 

6. What kind of language will communicate with them most effectively? 

 

(Reinking, Hart & von der osten, 1996:7) 
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IICCTTIIOONN,,  TTOONNEE  AANNDD  SSTTYYLLEE  
 

 

The decisions we take in relation to the words and the sentences of our writing set its 

tone and style and according to Reinking, Hart & von der osten (1996),  

 
Not only do you choose sentence strategies for correctness and effectiveness, 

but you also choose words for accuracy and effect. Sentences must be clear 

and effective; so must words. Diction deals broadly with words, not in 

isolation bus as parts of sentences, paragraphs, and essays. Every time you 

write and revise, diction comes into play.  

Clear diction stems from choosing words with the right meanings, using 

abstract and concrete words appropriately, and picking terms that are neither 

too specific not too general. Dictionaries and thesauruses can help guide your 

choices (p.224). 

 

It is very important to make sure the words we use mean what we think they do. We 

should, for example, pay close attention to sound-alike words, such as accept and except 

(accept means to approve, while except, when used as a verb, means to exclude or 

omit). Dictionaries and thesauruses help us a lot in relation to it and we should get the 

habit of using them. They’ll increase our vocabulary and our skill at using words we 

already know once they provide more than the meaning of the word and can contain 

information regarding: idioms (meanings that differ from those of the words that make 

them up), irregular forms,  usage label (help us determine if a word suits the 

circumstances: colloquial, slang, obsolete, archaic, poetic, dialect), supplementary 

information (history of the language, lists of abbreviations, biographical and 

geographical notes, among others).Thesauruses list synonyms for words and it will help 

us find a word with just the right shade of meaning or a synonym helping us to avoid 

repetition.  

 

 

There are some aspects that we should recall in relation to diction, tone and style:  

 

 Level of diction: it depends upon the writer’s audience and purpose. 

 Tone: reveals the author’s attitude in relation to the topic and the reader. Every 

piece of writing has a tone (intended or not) that stems from the meanings and 

connotations of words, the sentence patterns, and the rhythm of the prose. 

 

Reinking, Hart & von der osten (1996: 242) call our attention to the fact that some 

diction flaws may occur and they include wordiness, euphemisms, clichés, mixed 

metaphors, and sexist language. Therefore, whenever revising, we need to be alert 

and eliminate any that we find: 

 

 Wordiness: it happens when we overnourish our prose to make it sound more 

impressive.  

 Euphemism: it replaces something unpleasant or add stature to something 

humble. For example, pass away for die. Sometimes it is necessary to protect a 

sensitive reader, but usually it will be best to use direct expressions that present 

reality, not a version. 
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 Clichés and mixed metaphors: clichés are expressions that become flat and 

stale because they have been overused while mixed metaphors are inappropriate 

combinations that startle or amuse the reader. 

 Sexist language: it assigns roles to people according to their sex. It is offensive 

and it must be eliminated from our writing. 
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AARRAAGGRRAAPPHHSS  

  
 

Reinking, Hart & von der osten (1996) point out that paragraphs guide readers through 

longer pieces of writing. They may have various objectives: break length discussions of 

one idea into segments of different emphasis providing rest stops for readers; 

consolidate a series of briefly developed ideas; begin or end pieces of writing, or link 

major segments together. Most paragraphs, though, include a number of sentences that 

develop and clarify one idea. As explained by Reinking, Hart & von der osten (1996),   

 
Throughout a piece of writing, paragraphs relate to one another and reflect a 

controlling purpose. To make paragraphs fit together smoothly, you can’t just 

sit down and dash them off. Instead, you first need to reflect on the entire 

essay, then channel your thoughts toward its different segments. Often you’ll 

have to revise your paragraphs after you’ve written a draft (p.186). 

 

 

Some characteristics guarantee an effective paragraph:  

 

 Unity: a paragraph with unit develops only one key controlling idea. To check 

your paragraphs for unit, ask yourself what each one aims to do. 

 Topic sentence: states the main idea of the paragraph and informs the reader 

about the point you’re making. It helps us determine what information belongs 

in a paragraph. 

 Adequate development: ask yourself what the reader needs to know instead of 

having as an objective a particular length. Then supply enough information to 

make your point clearly.  

 Organization: an effective paragraph reveals a clear pattern of organization so 

that the reader can easily follow the flow of ideas.  

 Coherence: a coherent writing flows smoothly and easily from one sentence and 

paragraph to another, clarifying the relationships among ideas, allowing the 

reader to grasp connections. It derives from a number of details and your sense 

of the way your ideas go together. If you brainstorm your topic thinking 

carefully about the relationships between sentences, you’ll have a coherent 

paragraph. 

 

According to by Reinking, Hart & von der osten (1996: 198-201), it is important, 

especially when we revise, to signal connections to the reader by using transitions 

(devices that link sentences to one another). The most common ones are: 

 

 Connecting words and phrases – they clarify relationships between sentences. 

Here you can find some according to their function: 

 

Showing similarity: like manner, likewise, moreover, similarly 

Showing contrast: the same time, but, even so, however, in contrast, instead, nevertheless, still, on the 

contrary, on the other hand, otherwise, yet 

Showing results or effect: accordingly, as a result, because, consequently, hence, since, therefore, 

thus 

Adding ideas together: also, besides, first (second, third, …), furthermore, in addition, in the first 

place, likewise, moreover, similarly, too 

Drawing conclusions: as a result, finally, in brief, in conclusion, in short, to summarize 

PP  



 

 
286 

Pointing out examples: for example, for instance, to illustrate 

Showing emphasis and clarity: above all, after all, again, as a matter of fact, besides, in fact, in 

other words, indeed, nonetheless, that is 
Indicating time: at times, after, afterward, from then on, immediately, later, meanwhile, next, now, 

once, previously, subsequently, then, until, while 
Conceding a point: granted that, of course, to be sure, admittedly 

 

However, according to Reinking, Hart & von der osten (1996), we should not overload 

our pieces of writing with connectors. In well-planned pieces our message flows clearly 

with only an occasional assist from them.  

 

 Repeated key words – the repetition of key words, mainly of those that help 

convey the central idea of the paragraph, may smooth the reader’s path. Have a 

look at the following paragraph. 

 
Whatever fine-spun theories we may devise to resolve or obscure the 

difficulty, there is no use blinking the fact that the will of the majority is not 

the same thing as the will of all. Majority rule works well only so long as the 

minority is willing to accept the will of the majority as the will of the nation 

and let it go at that. Generally speaking, the minority will be willing to let it 

go at that so long as it feels that its essential interests and rights are not 

fundamentally different from those of the current majority, and so long as it 

can, in any case, look forward itself the majority and so redress the balance. 

( Carl Becker, Freedom and Responsibility in the American Way of Life, In: 

Reinking, Hart & von der osten, p. 199). 

 

 Pronouns and demonstrative adjectives – Pronouns stand in for nouns that 

appeared earlier in the sentence or previous sentences. Mixing pronouns and 

their corresponding nouns prevents monotony and promotes clarity. 

Demonstratives are special adjectives that identify and point out nouns. Four 

demonstrative pronouns adjectives – this, that, these, those – also help to put 

ideas together and we can notice in the following excerpt: 

 
A book could be written on their [Huerta’s and Chavez] complex 

relationship. Both are stubborn and opinionated. She is notorious in the 

union for combativeness. (Stories are told of growers begging to face anyone 

at the negotiating table except Huerta). Chavez jokes of “unleashing 

Dolores”; but he respects her opinions and they generally agree on larger 

issues. Dolores says they fight a lot because “he knows I’ll never quit, so he 

uses me to let off steam; he knows I’ll fight back anyway”. Chavez, a 

traditionalist in his own home life, is said to privately disapprove of Dolore’s 

divorces, her living now with his brother Richard, and her chaotic way of 

raising her kids ( Judith Coburn, Dolores Huerta: La Pasionaria of the Farm 

Workers, In: Reinking, Hart & von der osten, p. 200). 

 

 Parallelism – uses repetitions of a certain grammatical form to express a series 

of equivalent ideas. It provides not only continuity but it also adds rhythm and 

balance to the piece of writing as the following excerpt illustrates: 

 
Poverty is staying up all right on cold nights to watch the fire, knowing one 

spark on the newspaper covering the walls means your sleeping children die 

in flames. In summer poverty is watching gnats and flies devour your baby’s 

tears when he cries. The screens are torn and you pay so little rent you know 

they will never be fixed. Poverty means insects in your food, in your nose, in 

your eyes, and crawling over you when you sleep. Poverty is hoping it never 
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rains because diapers won’t dry when it rains and soon you are using 

newspapers (Jo Goodwin Parker, What is poverty, In: Reinking, Hart & von 

der osten, p. 201). 

 

 

Paragraphs with special functions 

 

According to Reinking, Hart & von der osten (1996: 201-207), some paragraphs may 

have a special function: 

 

Introduction - It announces the topic and sets the tone – formal, informal, angry – of 

what will follow. First impressions are important therefore, if your opening is 

interesting, it will call the reader attention. In longer papers you may begin with two or 

more introductory paragraphs. 

 

Transitional Paragraphs - In longer pieces of writing, you may need a short paragraph 

to announce the shift from one group of ideas to another. Transitional paragraphs 

summarize the ideas that have been previously mentioned, repeat the thesis, or point to 

ideas that follow.  

 

Conclusions - It rounds out a paper and signals that the discussion has been completed. 

Not all papers require a separate conclusion (narratives and descriptions, for example) 

but some benefit from it. A conclusion has to match stylistically and logically what 

comes earlier. Shorter pieces might have single-paragraph conclusions while longer 

ones may require two or three. Whenever writing conclusions we should be cautious not 

to introduce new material, tack on an ending in desperation (the hour is late and the 

paper is due), apologize saying that you should have done a better job, or moralize. 

 

Answering the following questions may help us check our paragraphs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXPANDED REVISION CHECKLIST FOR PARAGRAPHS 

 

 Does the paragraph have one, and only one, central idea? 

 Is the idea stated in a topic sentence or clearly implied? 

 Does the topic sentence help to develop the thesis statement? 

 Does each statement within the paragraph help to develop the central idea? 

 Does the paragraph need additional explanations, examples, or supporting details? 

Does the paragraph contain enough supporting detail? 

 Would cutting some material make the paragraph stronger? 

 Is each paragraph appropriately organized? Would reorganization make ideas easier 

to follow? 

 Is the relationship between successive sentences clear? Can the connections between 

successive sentences be improved? 

 Is each paragraph clearly and smoothly related to those that precede and follow it? 

 Does the introduction arouse interest and set the appropriate tone? 

 Does the conclusion reflect the content of the writing and provide a sense of 

completeness? 
Reinking, Hart & von der Osten,  1996: back cover, 1996: 41) 
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SSEENNTTEENNCCEESS 

 

AAccccoorrddiinngg  ttoo  Reinking, Hart & von der osten (1996), a sentence is a group of words that 

begins with a capital letter and ends with a period, question mark or exclamation point 

that makes sense by itself. In order to create a sentence we combine different elements 

such as subjects, predicates, direct objects, indirect objects, subject complements, object 

complements, phrases, and clauses. The authors emphasize that, 

 
Effective sentences stem, at least in part, from selecting the right word order 

for independent clauses, coordinating and subordinating effectively, correctly 

positioning movable modifiers, using parallel structures, choosing the right 

verb voice, and avoiding fragments except for particular effects. Usually it’s 

best to work on these different strategies as you revise rather than pausing to 

refine each sentence after you write it (p.208).  

 
 

Sentences take different forms (can go straight to the point, for example) and Reinking, 

Hart & von der osten (1996:208) affirm that getting familiar with these forms allows us 

to: 

 emphasize or de-emphasize an idea 

 combine ideas into one sentence or keep them separate different sentences 

 make sentences sound more formal or informal 

 emphasize the action or the actor 

 achieve variety, contrast and rhythm 

  

Remember that sentences never come isolated. They are part of a group of sentences 

that together create the unit of a paragraph. Therefore, unless your sentences work in 

harmony, your paragraph will suffer, no matter how good each of them may be. 

Reinking, Hart & von der osten (1996:221) point out that harmony demands sentences 

of different lengths, that the content sets the pattern of sentence length, and often our 

ideas lead naturally to the ideal mix of short and long sentences. The authors suggest us 

to read over the draft of our papers once we have finished them in order to see how the 

rhythms strike our ears. 

 

Besides the length Reinking, Hart & von der osten (1996) mention the importance of the 

structure of the sentence. The authors suggest that: 

 
If they are all simple, with few modifiers, your readers may underrate the 

importance of your message. (…) Try inverting sentence order or positioning 

modifiers at different points. Combine sentences. Turn a statement into a 

question. Build from several blueprints. Try anything as long as the structure 

go together and you don’t warp meanings (p.222). 
 

 

Answering the following questions may help us check our sentences: 
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REVISION CHECKLIST FOR SENTENCES 

 

 Are my sentences clearly and effectively constructed? 

 Have I varied the pattern and length of my sentences? 

 Do I know the meanings of the words I use? 

 Do I explain meanings my reader may not know? 

 Does/would figurative language enhance my style? 

 Have I avoided wordiness, euphemisms, clichés, mixed metaphors, and sexist 

language? 
 

(Reinking, Hart & von der Osten,  1996: back cover) 
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EESSPPOONNDDIINNGG  TTOO  WWRRIITTIINNGG  
 

 

Not only business people write formal letters. We write quite a few, especially to 

request information, place orders, register complaints, and apply for jobs. Whenever 

writing formal letters, some conventions should be respected because there is an 

expected layout. As always, deciding what to say and how to say it is vital to our 

success. 

 

 

Responding to Writing 

 
According to Cohen & Cavalcanti (1990), Grabe & Kaplan (1996) and Ferris (2003), 

responding to writing can influence the student attitude to writing and their motivation 

for writing in the future. Part of the problem lies in the nature of the feedback given, 

which, may be unclear, inaccurate, and unbalanced. Furthermore, the comments made 

may not be structured enough to help writers to develop their ideas. We should have in 

mind as well that the learner and the teacher do not necessarily share common 

information and skills. Due to it, 

 
students can be easily confused by unclear, vague, or ambiguous responses 

and can become frustrated with their writing process. Alternatively, students 

can be positively motivated to explore many areas of knowledge and personal 

creativity through supportive and constructive responses to their writing 

(Grabe & Kaplan: 1996, 377) 

 

 

One of the aspects authors suggest is peer response, which tends to be useful because 

we cannot always predict how readers will react to our writings. According to Grabe & 

Kaplan (1996:379), “responding to peer work will also involve students in each other’s 

writing; in that process, students can learn the language of, and uses for, responding to 

texts”. The experience of peer response would allow students “to begin to see similar 

problems and weaknesses in their own writings as well as use innovative and creative 

ideas to which they are exposed” (Grabe & Kaplan:1996, 379), once we often have 

difficulty seeing the problems with our own drafts (because so much hard work has 

gone into them). What seems clear and effective to us can be confusing or boring to our 

readers. As Reinking, Hart & von der Osten (1996) emphasize: 
 

 

Comments from our peers can frequently launch a more effective essay. 

Just as the response of others help you, so will your responses help them. 

You don’t have the close, involved relationship with your peers’ writing that 

you do with your own. Therefore, you can gauge theirs drafts objectively. 

This type of critical evaluation will eventually heighten your awareness of 

your own writing strengths and weaknesses. And knowing how to read your 

own work critically is one of the most important writing skills you can 

develop (p. 49). 

 

 

Grabe & Kaplan (1996:386) point out that it can promote collaboration, help develop a 

better sense of audience, improve confidence, help develop a sense of community, lead 

RR  
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students to consider alternative strategies, as well as exposing them to various writing 

styles. So, as we can see, everyone involved will profit from the experience. 

 

 

Strategies When Reading to Give Feedback 

 
Reinking, Hart & von der Osten (1996: 387) point out that “different purposes require 

different approaches to writing”. When reading for pleasure we can relax and proceed at 

our own pace, however, reading for evaluation requires a more methodological 

approach. Therefore, the authors (Reinking, Hart & von der Osten, 1996: 387-389) 

suggest some strategies: 

 

1. A good first reading should orient you to the material. Before you begin 

try to determine the writer’s expertise and views on the topic. 

2. Read the text quickly looking for the key ideas, the way it is organized 

and strategies the writing has used. Finally, jot down questions this first 

reading has raised in your mind. 

3. The second reading, which will take more time, absorb the writer’s ideas. 

Underline or note any ideas or facts that you feel are important. Consider 

reading as a kind of conversation with the text. 

4. When the ideas of a single section prove difficult, restate the points of 

the section you understood. Then, try stating different interpretations of 

the problem sections (when the whole piece is troublesome, state the 

ideas that are easier to understand, using the key words to help working 

out the meanings that are difficult).  

5. When you finish, do an overall summary. 

 

 

Responding in Writing 

 
According to Grabe & Kaplan(1996: 394) the primary aspect commonly noted with 

written feedback is that the comments made are often vague, confusing, and provide 

little specific direction for student when they try to rewrite texts. On the other hand, 

sometimes there is too much detailed editing comment on the form with minimal 

attention to major organizational and content issues. So, the idea is to find a balance, 

which is not easy. In a good and effective response:  
 

The teacher should find some positive things to say about any essay, raise a 

number of specific questions which would allow students to carry out 

revisions, make suggestions for changing the organization or elaborating 

parts of the essay, and provide a small set of concrete suggestions for 

improving the structural and mechanical aspects of the text. (…) should be 

presented clearly, whether as prose comments or as symbol notation (though 

there are drawbacks to the use of symbol notation). (…) Comments should 

not overwhelm the students with the sense of failure (i.e. by noting absolutely 

every flaw), but should offer positive support (by praising what is genuinely 

good), ask what is meant at points where ambiguities occur (rather than 

putting words in their mouths), and address organizational issues by 

suggesting options rather than dictating solutions (Grabe & Kaplan: 1996, 

377) 
 



 

 
292 

 

Responding to Peers’ Drafts 
 

According to Reinking, Hart & von der Osten (1996: 49) responding to someone else’s 

writing is not that difficult. We are not supposed to say how to make the draft more 

effective, how to organize it, what to include, and what language to use. Our job is to 

identify the problems and not to solve them. 

 

Reinking, Hart & von der Osten (1996) present us some steps to follow when 

responding to someone else’s draft: 

 
First, read the essay from beginning to end without interruption. On a 

separate sheet of paper, indicate what you consider the main idea. The writer 

can then see whether the intended message has come through. Next, identify 

the biggest problem and the biggest strength. Writers need both negative and 

positive comments. Finally, reread the paper and write either specific 

responses to each paragraph or your responses to general questions such as 

the ones that follow. In either case, don’t comment on spelling or grammar 

unless it really inhibits your reading (p. 50-51). 

 

 

The authors also present a checklist:  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PEER RESPONSE CHECKLIST 

 

 What is the main point of this essay? 

 What is the biggest problem? 

 What is the biggest strength? 

 What material doesn’t seem to fit the main point or the audience? 

 What questions has the author not answered? 

 Where should more details or examples be added? Why? 

 At what point does the paper fail to hold my interest? Why? 

 Where is the organization confusing? 

 Where is the writing unclear or vague? 
                                                                            (Reinking, Hart & von der Osten,  1996: 41) 
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oonnjjuuccttiioonnss  aanndd  SSeenntteennccee  AAddvveerrbbiiaallss  
 

  

  

CCoonnjjuunnccttiioonnss    
 

A conjunction connects two clauses in the same sentence. Most of the words in this 

table are conjunctions and join two sentences. The words marked (P), however, are 

prepositions, and are followed by either a noun or a gerund (-ing form). 

 
Time 

after 
+ 

after which 

and 

as  

as long as 

as soon as 

at which (point) 

before
+ 

by the time 

hardly
* 

no sooner
* 

now (that) 

once 

since 

the moment 

then 

till
+
 

until
+
 

when 

whenever 

whereupon 

while 

 
Result 

And 

and so 

because 

else 

for 

in that 

or else 

otherwise 

since 

so 

so that 

 

Place 
Where 

Wherever 

Whence (of old use for where) 

Whither (of old use for where) 

 

 

 

CC  
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Contrast, concession, alternatives 
Although 

apart from (P) 

but 

despite (P) 

even if 

even though 

except that 

in spite of (P) 

or 

much as 

nor 

not that 

though 

whereas 

while 

whilst 

yet 

 
Reason 

As 

as a result of (P) 

because 

because of (P) 

considering 

due to 

for 

in case 

in view of the fact that 

just in case 

on account of (P) 

seeing as/ that 

since 

 

Purpose 
in case 

in order that 

in order to 

so 

so as to 

to 

 

 
Addition 

and
+
 

as well as (P) 

besides which 

in addition to (P) 

not only
*
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Conditional 

as long as 

even if 

if 

on condition that 

provided (that) 

providing (that) 

so long as 

unless 

whether … or 

 
Manner 

as  

as if 

as though 

in a way 

in the way 

just as 

like 

much as 

the way 

 

Note   
*
 Inversion – note the word order after these words when they begin the sentence. 

 
We had hardly left the cinema when it started to rain. 

Hardly had we left the cinema when it started to rain. 

 

The plane had no sooner taken off than I regretted travelling. 

No sooner had the plane taken off than I regretted travelling. 

 
+
 These words can act as either prepositions or conjunctions. 

 

She went home after midnight. (preposition) 

She went home after she had finished teaching. (conjunction) 

 

 

SSeenntteennccee  AAddvveerrbbiiaallss  

  
Sentence Adverbials frequently appear at the beginning of a sentence, and are followed 

by a comma. Many of them can, however, be used in other positions.  

 

The numbers (2,3,4) in the table indicate some other positions where the adverbial 

frequently appears. If no number is written, the adverbial normally appears in position 

(1).  The following sentence will illustrate the positions. 

 
(1) The dog (2) (3) chased the cat (4). 

 

1 -  Followed by a comma. 
 

In the meantime, the dog was chasing the cat. 
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2 Mid position (before the verb), no comma. 

 
The dog eventually got the cat.  

 

3 Mid position, between two commas. 

 
The dog, in the meantime, was chasing the cat. 

 

4 End position. 

 
The dog chased more than a hundred cats so far. 

 

Notes: 

F – formal 

INF – informal 
*
  - when used in position 1, and not followed by a comma. 

 
Time 

After a while 

After that 

Afterwards (1,2,4) 

As yet (1,4) 

At first (1,2,4) 

At last (1,2,4) 

At once 

At present (1,3,4) (F) 

At the moment 

At the same time 

Before that / then, etc. 

Beforehand 

By then/ that time (1,3,4) 

Earlier (1,4) 

Eventually 
*
 (1,2,4) 

Ever since (then) (1,3,4) 

Finally 
*
 (1,2) 

First 
* 

From then on (1,4) 

Hitherto (1,4) (F) 

Immediately (1,2,4) 

Initially (1,2,4) 

In no time 

Instantly (1,2,4) 

In the end (1,3,4) 

In the meantime (1,3,4) 

Lastly 

Later on (1,4) 

Meanwhile 

Next
* 

Now
*
 

Previously 

Simultaneously 

Since then (1,3,4) 

So far (1,2,4) 

Soon (1,2,4) 

Subsequently (1,2,4) 

Suddenly (1,2,4) 

Then
*
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Until then (1,3,4) 

Within minutes/ days 

 
Comparing & Contrasting; alternatives; concessions 

Admittedly 

All the same (1,3) 

Alternatively 

And yet
*
 

At the same time 

Be that as it may 

Better still 

But 
*
 

By comparison(1,3) 

By contrast (1,3) (F) 

By the same token 

Conversely (F) 

Despite this 

Equally (1,2) 

Even so 

However (1,3) 

In comparison (1,3) 

In spite of this 

In the same way 

Instead (1,4) 

Likewise (1,2) 

Nevertheless (F) 

Nonetheless (F) 

Of course (1,3) 

On the contrary 

On the other hand (1,3) 

Or
*
 

Similarly 

Still 

Then again 

Though (3) 

True 

Yet
*
  

 

 
Giving examples; focusing 

Among others (1,3) 

For example (1,3,4) 

For instance (1,3,4) 

In particular (1,2,3) 

Mainly (1,2) 

Particularly (1,2) 

Primarily (1,2) 

Principally (1,2) 

Specifically (1,2) 

 
Reformulating; clarifying 

Actually (1,4) 

At least 

I mean (INF) 

Indeed 

In fact (1,2,3) 

In other words (1,4) 

Rather / Or rather 

That is (to say) 
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To put it another way 

 

 
Ordering points; adding information 

Above all  

Additionally 

Again 

Also 

And
*
 (INF) 

And then 
*
 (INF) 

As we shall see later 

As well (4) 

As well as that 

Besides 

First(ly) / Second(ly) etc. 

First of all 

Finally 

For one / another thing 

Furthermore (F) 

In addition 

In the first place (F) 

Last(ly) 

More / most importantly 

Moreover (F) 

Next  

On top of that 

What is more 

 

 

 

 
Concluding, summarizing; generalizing 

All in all 

Altogether 

As a rule 

Basically (1,2) 

Broadly speaking (1,3) 

By and large 

Essentially (1,2) 

Generally (1,2) 

In brief (1,3) 

In conclusion (1,3) 

In general (1,3) 

In other words (1,3) 

In short (1,3) 

Mostly (1,2) 

On average (1,3) 

On balance (1,3) 

On the whole (1,3) 

Overall 

So 
*
 (INF) 

Then (3) 

To some extent (1,3) 

To sum up 

Ultimately (1,2) 
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Changing subject; referring to subject 

Anyhow (INF) 

Anyway (INF) 

As far as … is concerned 

As for … / As to … 

As regards … 

At any rate (1,3) (INF) 

By the way (1,3) (INF) 

Incidentally (1,3) 

Now for … 

Regarding … 

Speaking of … 

Talking about … (INF) 

That brings me on to … (F) 

That reminds me (INF) 

To turn to … 

With reference to … (F) 

 

 
Cause & effect; reason & result; inference 

Accordingly (F) 

As a result 

Because of this 

Consequently (F) 

For this / that reason 

Hence 
*
 (F) 

If not 

If so 

In that case 

Otherwise 

So 
*
 (INF) 

That’s why
*
 

Then 
*
 (1,3) 

Thus 
*
 (F) 

Therefore 
*
 (F) 

 

 

Taken and adapted from Advanced Writing with English in Use, Hugh Cory, Oxford 

University Press. 1996. 
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OORRMMAALL  LLEETTTTEERRSS  
 

 

Not only business people write formal letters. We write quite a few, especially to 

request information, place orders, register complaints, and apply for jobs. Whenever 

writing formal letters, some conventions should be respected because there is an 

expected layout. As always, deciding what to say and how to say it is vital to our 

success. 

 

 LLeetttteerr  LLaanngguuaaggee 

 

As Reinking, Hart & von der Osten (1996: 280) mention:  

 
 Effective letter language weaves conciseness, informality and courtesy into a 

three-strand finished fabric. Concise writing avoids word clutter and gets 

directly to the point, saving the reader time and enlivening the message. As 

you write and revise, guard against two kinds of wordiness: deadwood and 

gobbledygook. Deadwood repeats the same thing or uses excess words to 

deliver its message. (…) Gobbledygook uses inflated, elaborately polite 

expressions that make writing stiff, stuffy, and distant (p.280). 

 

 

Here are some examples Reinking, Hart & von der Osten (1996: 280) give of deadwood 

and gobbledygook and ways of correcting them. 

 

 
Deadwood Correction 

in view of the tact that, due to the fact that 

had the effect of causing 

would you kind enough to 

I want to take this opportunity to thank you 

in the event that 

personally, I believe 

I want to make it clear that 

because 

caused 

would you please 

thank you 

 

if 

I believe 

[Simply state what you want know] 

(Reinking, Hart & von der Osten,  1996: 280) 

 

 
Gobbledygook Correction 

enclosed please find 

pursuant to the purchase of your 

in accordance with the terms of your warranty 

reference is made herewith 

the said lawnmower 

 

I am enclosing 

after buying your 

your warranty provides 

 

I am referring to 

this lawnmower 

(Reinking, Hart & von der Osten,  1996: 281) 

 

 

Informal language is everyday language. Friendly and relaxed, it has the air of face-to-

face conversation. According to Reinking, Hart & von der Osten (1996: 281) in order to 

achieve it we should use “simple words and sentence structures; personal pronouns like 

I, me, you, and your appropriate. At the same time, though, don’t go overboard and 

resort to slang or overly casual expressions”.  

 

FF  
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In formal letters, as in direct dealings with others, courtesy is highly important and it 

helps you gain your ends. Therefore, avoid insults and sarcasm, demands and negative 

implications. Reinking, Hart & von der Osten (1996: 281) provide us some examples: 

 
Sarcastic :  Do you think you could possibly send me the correct size this time? 

Courteous:  Would you please replace the dress with one of the correct size? 

 

Blunt:  I want you to send me …, I need a copy of … 

Courteous: Would you please send me … 

 

Negative:  I take the position that … 

Courteous: I think you’ll find that … 

 

Reinking, Hart & von der Osten (1996: 281) suggest that after writing the letter we 

should try changing places with our reader and think about how we would react to the 

message. According to them, if we are pleased with what we see, courtesy should not be 

a problem. 

 

 

PPaarrttss  ooff  tthhee  FFoorrmmaall  LLeetttteerr 

 

The letters below illustrates the standard layout; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Taken and adapted from Cory (1998: 87) 

                                            

      Maria Sofia D’Eodoro 
      Rua Verão, 175 

                                     01533-000 

      São Paulo 
      Brasil 

      maradeodoro@hotmail.com 

    
The manager 

Litterato Bookshop 

57 Park Avenue 
London    LD5 7DP 

 

      02 October 2010 
 

 

Dear Sir or Madam 
 

 

On 20 July I ordered the following to be sent to me at the above address: 
 

 The old man and the sea by Hemingway; 

 Jane Eyre by Charlotte Bronte; 

 Ines of My Soul: A Novel by Isabel Allende, and 

 On Complexity (Advances in Systems Theory, Complexity, and the Human Sciences) by Edgar 

Morin, 
 

More than two months later, these books have not yet been received. 

 
I would be grateful if you could look into the matter and ensure that the books reach me as soon as possible or, if 

the delivery is not possible, I would like to be informed about the procedures for a refund.  

 
Hope hearing from you soon. 

 

Yours faithfully, 
 

Mara Sofia D’Eodoro 
Mara Sofia D’Eodoro 
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According to Reinking, Hart & von der Osten (1996: 281-283) and Cory (1998: 88) the 

letter below shows the parts of a formal letter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heading  
 

Mention your address, but not your name; 

When writing by hand, make sure the address is legible; 

Spell out every word (avoid abbreviations); 

Begin the heading at the center of the sheet. 

 

  

 Inside Address   
 

The name of the person you are writing to (if you know) followed by their 

position. If you do not know the name of the person you want to reach, begin 

with the name of the department. If you do not know the job title or department, 

start with the company name; 

Use abbreviations only if they are part of the company name; 

The address of the person you are writing to; 

Begin the inside address two spaces below the heading in long letters and three 

to eight paces in shorter letters (the shorter the letter, the more spaces should be 

left). 

 

 

 

 Salutation     

                                                                                        

 

    

      

 

 

 
 

 
 Salutation 

 

 

 

 

 
 

 Complimentary close 

 
 Signature 

 

 Position 
 

 Enclosure Notation         

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heading 

Inside Address 

Date 

Body 
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Address an individual by title and name; 

If you do not know the name of the person you are writing to, you can use Dear 

Sir; Dear Madam; Dear Sir or Madam; Dear Sir/Madam; 

If you know the name of the person, use it and make sure you spell it correctly; 

Then use Dear Mr Tompson (man); Dear Mrs Tompson (a married woman); 

Dear Miss Tompson (an unmarried woman); Dear Ms Tompson (a woman who 

chose not to be advise her marital status, or whose marital status you do not 

know); Dear Mr and Mrs Topmson;  

If your correspondent has a title other than theses, use it. For example,  

Dear Dr Tompson; Dear Professor Topmson. 

 

 Body  
 

Most letters are one page or less so, try to keep your paragraphs short. Begin the 

salutation two spaces bellow the salutation; 

Start by giving a reference to the reader, that is, by saying exactly what you are 

writing about. If you are replying, for example, to a letter, mention the date of 

that letter; 

  Mention the substance of your letter. 

 

 Complimentary close  
 

Close the letter using Yours sincerely or Sincerely yours if you started with a 

name Dear Mr Tompson; 

Close the letter using Yours faithfully if you did not know the name Dear Sir or 

Madam; 

Type the complimentary close two spaces below the last line of the body and 

line up with the center of the sheet. 

 

 Signature   
 

Both handwritten and typewritten signatures are necessary; 

Leave four spaces between the complimentary close and the typed signature; 

Line the typed signature up with the center of the sheet. 

 

 

 Position 
   

Your position (only used when writing from a business). 
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 Enclosure Notation  
 

The abbreviation Enc., indicates that a brochure, drawing, check, money order or 

other document accompanies the letter;  

It starts at the left-hand margin. If more than one item accompanies, the notation 

should indicate how many there are. 

 

Enc. 2 

Enc. brochure 

   Enc. drawing 

 

  

  

TTyyppeess  ooff  FFoorrmmaall  LLeetttteerrss  
 

According to Reinking, Hart & von der Osten (1996: 281-293), there are the different 

types of business letters but the ones that we are most likely to write are inquiries, 

orders, complaints, and job applications. Bellow you can find some information about 

the different types: 

 

 

1. Letters of Inquiry 
 

They may be written to request information of any kind. In letters of inquiry you 

should: 

 

 identify yourself, indicate the kind of information you are interested in, and 

explain why you need it; 

 keep your questions to a minimum, make them clear, and word them so they can 

be answered briefly; 

 if you have three or more questions, you can set them up in a numbered list so 

that the reader is less likely to miss answering one; 

 close by expressing appreciation for any help the reader can give 
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    Taken and adapted from Reinking, Hart & von der Osten (1996: 285) 

 

2. Order letters 

 

They are used to order equipments, supplies, appliances, clothing, and any other like, 

and they must be brief and to the point: 

 

 identify the merchandise by name, model, catalog, size, or whatever else is 

needed; 

 when ordering a single item, write the letter in paragraph form. Otherwise set up 

a numbered list; 

 be specific. Specify how many items of each kind you want, the cost of each 

single item, and the total cost of the order; 

 indicate when and how you want to pay. If you are enclosing payment, you 

should say so; 

 if you are ordering a present to be shipped at any other address, be sure to make 

it clear and to include that address in the body of your letter. 

 

 

 

 

 

                                            

      Maria Sofia D’Eodoro 

      Rua Verão, 175 
                                     01533-000 

      São Paulo 

      Brasil 
      maradeodoro@hotmail.com 

    

Mr. John Writh 
Artco Industries, Inc. 

978 Thompson Avenue 

San Diego   CA93455 
 

      02 October 2010 

 
 

Dear Mr. Writh 

 
 

Your article in the July issue of Modern Housing, in which you describe the features of your company’s new 

program, greatly interested me. 

 

I am an architect investigating the benefits of the use of recycled materials in constructions and building sites and 

I am very interest in reports of companies that have tried it before. Can you help me by answering  the following 
questions? 

 

1. To what extent has the quantity of disposals decreased since you started recycling materials in the 
constructions and building sites? 

2. To what extent has it affected productivity? 

3. How do the costs compare with the previous costs? 
4. How engaged and aware are employees of the recycling? 

 

 
Thank you for any information you can supply.  

 

Yours sincerely, 
 

Mara Sofia D’Eodoro 
Mara Sofia D’Eodoro 
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    Taken and adapted from Reinking, Hart & von der Osten (1996: 286) 

 

 

 

 

3. Claim letters 

 

Writing claim letters is unpleasant but sometimes necessary. Their objective is to point 

out the problem and ask that it be corrected. Remember that you’re trying to settle a 

problem and not to antagonize the reader. 

 

 if you are writing to a large company and you do not know the name of the 

department that handles claims, address the letter to Customer Adjustments 

Department or Claims Department. For a small company, write to the sales 

department; 

 begin the body of the letter by identifying the problem precisely: what happened 

and when besides all the necessary information the reader will need to 

investigate and make the adjustment; 

 mention the inconveniences you suffered, if the case; 

 clearly state the adjustments you want; 

                                           

      Rua Verão, 175 

                                     01533-000 
      São Paulo 

      Brasil 

      maradeodoro@hotmail.com 
    

Order Department 

Artco Industries, Inc. 
978 Thompson Avenue 

San Diego   CA93455 

 
      02 October 2010 

 

 
Order Department: 

 

 
Please ship the following merchandise as advertised in the September issue of Homes and Gardens. 

 

1. Model 1979 – C5 D4 - Kitchen table 
Number of units: 01 (0ne) 

Unit price: $ 750.00     $ 750.00 

 
2. Model 339 – C5 D1 – chair.  

Number of units: 04 (four) 
Unit price: $ 120.90     $ 483.60 

 

Total       $ 1,223.60 
 

 

Please send the order at your earliest convenience to the above address. I have enclosed a check for the total 
amount 

 

Sincerely yours, 
 

Mara Sofia D’Eodoro 
Mara Sofia D’Eodoro 

 

Enc. Check 
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 back your position with supporting evidence and arguments; 

 end courteously by expressing hope for a speedy settlement and/or offering any 

further information needed to reach that settlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taken and adapted from Reinking, Hart & von der Osten (1996: 288) 

 

 

 

 

 

4. Job Application Letters 

 

Take great care once companies scan applications carefully and immediately discard 

those that fail to measure up. Grammatical or punctuation errors, misspellings, obvious 

erasures, beverage stains, etc. Be sure to indicate enough information so that your 

qualifications can be evaluated: 

 

 if you know a position exists, begin by naming the position and how you heard 

of it. If you are writing to ask whether a position exists, specify exactly what 

position you are after. In either case, proceed by naming one or two of your 

qualifications or mentioning some service you can provide.  

                                           

      Rua Verão, 175 
                                     01533-000 

      São Paulo 

      Brasil 
      maradeodoro@hotmail.com 

    

Customer Relations Department 
Artco Industries, Inc. 

978 Thompson Avenue 

San Diego   CA93455 
 

      02 August 2010 

 
 

Customer Relations Department: 

 
 

On July 10, I sent you a check for $ 150.00 and an order for 500 imprinted beige luncheon cards, style 9987. 

These cards were intended for my wedding anniversary reception.  
 

The cards came last Monday, but instead of saying “Thank you for sharing this special moment with us. Martha 

and Teo” they have the wrong imprint “Marta and Theo”. I am enclosing one of them to show you the mistake. 
 

The wedding anniversary reception is less than ten days off, and  I would  like to settle the details a couple of 

days  before. Therefore, I would appreciate a replacement order as soon as possible.  
 

We hope you will take care of this matter promptly. 
 

 Sincerely yours,   

 

Mara Sofia D’Eodoro 
Mara Sofia D’Eodoro 
 

Enc.  
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 establish your superiority over the other candidates. Elaborate the qualities 

mentioned at the start and mention others that suit you for the position. 

However, accentuate the positive aspects without bragging. 

 keep your letter short by referring the reader to your résumé for further 

information. 

 end by requesting an interview. Provide a phone number – if you can be reached 

only at certain times, specify them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taken and adapted from Reinking, Hart & von der Osten (1996: 289) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Rua Verão, 175 

                                     01533-000 

      São Paulo 
      Brasil 

      maradeodoro@hotmail.com 

Ms. Helen Smith 

978 Thompson Avenue 

San Diego   CA93455 

 
      02 September 2010 

 

 
Dear Ms. Smith 

 

Ms. Leslie Richards, director of tour nursing department, has informed me that you intend to hire an assistant. I 
believe that my formal training in medical records administration and hospital experience qualify me for the 

position. Please regard this letter as my formal application. 

 
On February, 2011, I shall receive a Bachelor of Science degree in medical records administration from 

Thompson State University. This program offers a thorough background in medical terminology, health science, 

technical skills, and personnel management.  
 

As an intern, I served five months in the medical records department of a large hospital, learning day-to-day 

operations of such a department and the managerial skills necessary to hold a supervisory position.  
 

While in college, I have been social chairman and a member of the Medical records Association. The enclosed 

résumé provides further information about my experience and background. 

 

I would be pleased if we can arrange an interview to discuss my qualifications in greater detail. You can reach 
me by writing to the above addresses or by calling (11) 467-9971. 

 

Sincerely yours,   
 

Mara Sofia D’Eodoro 
Mara Sofia D’Eodoro 

 

Enc.  
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This is a list of some phrases that might be useful for you when writing a job application 

letter: 

 
Useful Phrases 

I wish to apply for the post of … which was advertised … 

With reference to your advertisement in …. I should like to apply for the position of … 

As you will see from my enclosed CV, I have …… experience in …… 

At present I am employed as a …. by the ……, a position I have held for …… 

In the course of my present job, I have been responsible for the ….. 

My duties have included …. as well as …. 

I graduated in …….. from …… in …… 

I was employed as a …… with …… from….. to ….. 

I attended the ……., where I obtained the ….. in …. 

During my apprenticeship I obtained practical training in ….. 

I am used to working under pressure/ working to a deadline / working as part of a team. 

I am familiar with …… 

I also have some knowledge of ….. 

I believe the post you offer will give me opportunity to …. 

I am especially keen t work in an organization such as yours which has a reputation for … 

I feel that my present position offers little prospect of promotion …. 

I feel that I need more …. 

I will be glad to supply you with any further information you  may need. 

                                                                                                                                          Cory (1998: 97) 

 

 

5. Résumé 

 

It elaborates on the qualifications mentioned in the letter and presents others that might 

be useful. Ensure it to be attractive, well-organized and easy to read: 

 

 capitalize the main headings to make them stand out on the page. 

 condense information by using phrases and clauses rather than complete 

sentences. 

 list your most recent education and employment experience first and then work 

backward. 

 do not put too much information onto a page. 

 center the heading at the top of the page. 

 

Usually the information is grouped under six headings: heading, employment objective, 

education, employment experience, professional interests and references. Here is a 

sample résumé. 

 

 Heading  

 

Write down your name in bold. 

Include your address and phone number.  

Do not date your résumé. 

 

 Employment Objective   
 

State your immediate work goal and the direction you hope your career will take.  

If you cannot specify your objective leave it out. 
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 Education  

 

List pertinent facts of your education. 

Note any academic honors, such as good grades, a scholarship, or a certificate or 

recommendation. 

 

 Employment Experience 

  

Highlight your full-time, part-time and volunteer experience. If a job was seasonal, 

note this fact. 

Mention any promotions or raises you have received. 

Do not mention any job duties unless they are similar to those of the job you are 

interested in. 

 

 Professional Interests 

  

Note any special skills, fluency in a foreign language, or familiarity with some 

specialized form of communication. 

 

 References  

 

List references only if you are answering an advertisement that asks for them. 

Otherwise, indicate that they will be provided upon request. For each reference give 

the person’s name, including a personal title, position, business address, and 

telephone number. 

 

This would be the general layout of a résumé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To make it clearer, have a look at this example: 

 

 

 

 

                   Heading 

 

 

 
EMPLOYMENT OBJECTIVE 

 

 

EDUCATION 

 

 

EMPLOYMENT EXPERIENCE 

 

 

PROFESSIONAL INTERESTS 

 

 

REFERENCES 
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Taken and adapted from Reinking, Hart & von der Osten (1996: 292) 

 

  

        Mara Sofia D’Eodoro 
Rua Verão, 175 

                                   01533-000 

    São Paulo              Brasil 
    maradeodoro@hotmail.com 

(11) 467-9971 

 
EMPLOYMENT OBJECTIVE 

To work in a technical or an assistant managerial position in a medical records department, 

gain experience, and eventually assume an administrative position. 

 

EDUCATION 

 Bachelor of Science degree in Medical Records Administration  

Thompson State University.  

February, 2011. 

 

Academic Honours 

Grade Point Average 3.85 (out of 4) in Medical Records Courses 

Related Course Work 

Legal aspects of Health Care and Analysis 

Quality Assurance 
 

 

EMPLOYMENT EXPERIENCE 
 

March 2009 – August 2009 Technical trainee (Internship Program)  

    Tendence Osteopathic Hospital 

    Tendence, CA 67890 

Entered new patient information into computer 

systems, processed insurance claims, assisted in 

managing patients charts, and assisted in other 

technical duties in the medical records 

department. 
  

 

PROFESSIONAL INTERESTS 

 

Chairman and a member of the Medical records Association. Familiar with Internet, Excell, 

Windows and Office. 

 

REFERENCES 

Will be furnished upon request. 

mailto:maradeodoro@hotmail.com
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NNFFOORRMMAALL  LLEETTTTEERRSS  

  
 

The letter bellow illustrates the standard layout of an informal letter; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heading  
 

Mention you address, but not your name; 

Begin the heading at the center of the sheet. 

 

 

 Salutation 
 

Dear is always appropriate. My dear and Dearest are also possible, but very 

affectionate. 

 

 

II  

                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                             

       

 

 

 
Salutation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Complimentary Close 

 

Signature 

 

 

 

Enclosure Notation   

 

 

 

          

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Body 

Heading 

Date 



 

 
313 

 

 

 Body  
 

  Most letters start with a reference to the most recent contact you have had with 

the other person: 

 

Thanks very much for … 

It was great …. 

Sorry it’s been so long since 

 

 Most letters end with a reference to the next contact with the other person:  

 

   I’m looking forward to seeing you/hearing from you. 

   Do write again soon. 

   I hope to see you again. 

 

 Complimentary close  
 

Love is a suitable ending for an intimate friend of either sex; 

 All my love, Love and kisses or Lots of love is more affectionate; 

 All the best or Best wishes is for a friend or colleague (not intimate). 

 Yours or Regards would be suitable for a personal letter, but not to a personal 

friend. 

 

 Signature 

 

Sign your name.   

 

 Enclosure Notation  
 

P.S. – some information you forgot to include in the main body of the letter. 

 

 

UUsseeffuull  vvooccaabbuullaarryy    
 

 

Expressing your opinion 
To be quite honest … 

To my mind … 

Frankly …. 

To tell you the truth … 

From my point of view … 

Actually … 

As I see it … 

In my experience … 

I’d say … 

                                                                                                                                            Cory (1998: 

105) 
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Expressing surprise 
Believe it or not … 

To my surprise … 

This may surprise you, but … 

Funnily enough … 

You’ll never believe this, but … 

Guess what! …. 

                                                                                                                                           Cory (1998: 105) 

 

Changing the subject 
Anyway … 

Incidentally, … 

Talking of which, … 

By the way, … 

That reminds me, … 

Before I forget, … 

                                                                                                                                            Cory (1998: 

105) 

 

Listing reasons 
To start with … 

And another thing … 

First of all … 

And besides … 

What’s more … 

Plus …. 

                                                                                                                                            Cory (1998: 

105) 

 

 

IInnffoorrmmaall  PPuunnccttuuaattiioonn  
 

 Exclamation marks 

 

Are used and are characteristic of a very chatty style. 

 

 Dashes  

 

Are used in two different ways:  

 

(1) A pair of dashes – as in this sentence – is used for parenthesis. 

(2) A single dash can have the same function as the colon. 

 

 

AAbbbbrreevviiaattiioonnss,,  ccoonnttrraaccttiioonnss  aanndd  eelllliippssiiss  
 

Ellipsis (Nice to hear from you, instead of It was nice to hear from you), abbreviations 

and contractions (for example: doesn’t, won’t, didn’t) are features of informal languages 

and are commonly used in informal letters. 
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eerrssoonnaall  TTeessttiimmoonniiaallss  

  
 

Personal Testimonials are used to tell people about your life story. They can be used to 

tell potential employers about yourself or any other situation which calls for a detailed 

personal account. Therefore, it is an acknowledgment of one's achievements, qualities 

or abilities.  

 

Some considerations must be taken into account when writing a testimonial so that it is 

valuable, reflects genuineness and communicates your views clearly. 

 

 The more specific you are, the more valuable your testimonial is. Do not, for 

example, simply state that you would make an excellent teacher. Instead, back it 

up with specific reasons.  

 

 Be honest and state the facts. 

 

 Give a good account of yourself. If possible, think in terms of showing or 

demonstrating through experience or stories. 

 

 Keep relevance in mind. A testimonial from a person applying for a job or a 

master's degree is different from one that will be published on a business 

website. Make your testimonial relevant and effective by writing for the target 

reader and in context. 

 

 Be yourself once a testimonial is a reflection of your thoughts. Avoid using 

clichés.  

 

 If your statement is fresh, lively, and different, you will be putting yourself 

ahead of the pack.  

 

 Write clearly, concisely, and well.  

 

 Type and proofread very carefully. Pay attention to grammar and all other rules 

of writing. 

 

 Adhere to stated word limits when outlined. 

 

 

Answering these questions might help you during your writing: 

 

 

1. What is special, unique, exceptional, and/or impressive about you? 

2. What details of your life (personal or family, history, people or events that have 

shaped or influenced your goals) set you apart from other applicants. 

3. When did you become interested in this area and what has motivated your 

interest to the area? 

4. Why do you believe that you are suited to this field? 

PP  
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5. If you have worked a lot during your university years or recent work experience, 

what have you learned, and how has that work contributed to your growth?  

6. What are your career goals? 

7. Are there any gaps or discrepancies in your academic or employment record that 

needs to explain? 

8. Have you had to overcome any unusual obstacles (for example, economic, 

family, or physical) in your life? 

9. What personal characteristics (e.g. integrity, compassion, persistence) do you 

possess that would improve your prospects for success in your career? Can you 

demonstrate or document that you have these characteristics? 

10. What skills do you possess? 

11. Why might you be a stronger, more successful and effective candidate than other 

applicants? 

12. What are the most compelling reasons you can give to the employer to be 

interested in you? 

 

 

TTeessttiimmoonniiaall  SSttrruuccttuurree  
 

 
Opening paragraph - generally the most important. It is here that you grab the 

employer’s attention or lose it. This paragraph becomes the framework for the rest of 

the statement.  

 

Middle section(s) - might detail your interest and experience in your particular field, as 

well as some of your knowledge of it.  Be as specific as you can in relating what you 

know about the area and use language the professionals use in communicating this 

information. Refer to experiences (work, research, etc.), seminars you have attended, or 

any other source of information about the career you want. Do not mention potentially 

controversial subjects (for example, controversial religious or political issues). Mention 

your expectations and plans for the future.  

 

Conclusion – round up by tackling the main points mentioned and say why you believe 

to be suitable for the position. 

 

 

RReemmiinnddeerr 
 

Plan your writing. The point of this step is to just get every single thing about yourself 

on paper with no regard to organization, style, arrangement or cohesion.  

 

Re-read your plan and highlight hat you want to mention and include in your personal 

testimony. You don't have to use everything that it is in your plan. Just take the very 

best of your ideas to develop and include in the testimony. 

 

Organize your writing. Make an outline, using your highlighted points as the different 

paragraphs of the testimony. Develop any of those ideas further if you need to. Make 

sure to plan it so that each specific point about yourself is described fully, with specific 

examples and details. 
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Write your testimony using your plan as a guide. Make sure to include an introduction 

and a conclusion.  

 

Edit. Re-read for grammar and spelling errors. 
 

 

 

Taken and adapted from:  
http://www.hackingreality.com/writing-testimonials-and-refer/ 

http://www.ehow.com/how_4867212_write-testimonial.html 

http://www.wikihow.com/Write-a-Personal-Testimonial-About-Yourself 
capturado em 28/10/2010. 

  

    

http://www.hackingreality.com/writing-testimonials-and-refer/
http://www.ehow.com/how_4867212_write-testimonial.html
http://www.wikihow.com/Write-a-Personal-Testimonial-About-Yourself
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Apêndice 4 - Documento com o Momento 1 

 
MOMENTO 1 - GETTING STARTED 

 

  TOOL OBJECTIVE 

Part 1   Getting to know the group 

Part 2  Journal  Reflexão individual sobre writing. 

Part 3 Step 1 Input  Writing – what is it? 

Step 2 Task 1  

Part 4 Step 1 Input Planning, drafting, revising, editing  

Step 2 Task 2  

Part 5  Forum: what have we learned so far?  

Part 1 

1. It is very important for us to know about the people taking the course with us. So, go to Profile and 

write something about you so that we can know you better. Feel free to write about anything you feel like 

about your personal and professional life. Deadline: August 22nd (Sunday). 

2. Explore a bit the space and discover where things are.  

Part 2 - Journal 

Writing is the topic of your course so it is very important for us to reflect upon it. Click 

on Reflecting upon writing 1 and do the task. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 3 – Input + Tasks 

 

After getting to know your colleagues and reflecting on writing, it is time for some conceptual 

information about writing. Access the files Writing- what is it? and Planning, drafting, revising and 

editing and do the corresponding tasks.  

 

 

 

 

 

Writing is the topic of this course, therefore, I would like to invite you to reflect upon it before we 
actually start. To guide your reflections take the following aspects into account: 

 what it is like to write in Portuguese.  

 what it is like to write in English.  

 how you perceive yourself as a writer in Portuguese.  

 how you perceive yourself as a writer in English.  

 what is involved in communicating through writing.  

 how you feel whenever writing in Portuguese.  

 how you feel whenever writing in English.  

Present your thoughts and comments about the topics. Feel free to express your fears, difficulties, 
doubts, concerns, past achievements, and past experiences as well. Throughout out the course we will 
have the opportunity to deal with them. 

Can you do it up to August 12th? 

Reminder: on the journal space only you and me will have access to the information made available.  

 

 

http://moodle2010.pucsp.br/mod/glossary/showentry.php?courseid=1257&concept=Time
http://moodle2010.pucsp.br/mod/resource/view.php?r=32484
http://moodle2010.pucsp.br/mod/resource/view.php?r=31990
http://moodle2010.pucsp.br/mod/resource/view.php?r=31990
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Step 1 - Input  

 

  

  

RRIITTIINNGG  ––  wwhhaatt  iiss  iitt??  

 

Writing offers a couple of advantages to both readers and writers. According to Reinking, Hart & von der 

osten (1996:3) writing: 

 

 gives time to reflect on and research what we want to communicate as well as shape and reshape 

the material to our satisfaction; 

 makes communication more precise and effective; 

 provides a permanent record of thoughts, actions, and decisions; and 

 saves the reader’s time: information is absorbed more swiftly when we read it than when we hear 

it. 

 

We usually write in response to a situation which will determine the purpose and audience of our paper as 

well as its content, style, and organization. In fact, we don’t write in isolation but to communicate with 

others who have an interest or may be interested in our message. In order to do an effective job, we need 

to understand the different situations that can prompt a piece of writing so that we can respond to them 

appropriately. 

 

 

TThhee  PPuurrppoossee  ooff  WWrriittiinngg  

 

As mentioned above, we write to respond to a certain situation that provides us with a purpose. Therefore, 

a clear purpose should guide our efforts. An authentic purpose requires us to answer this question: “What 

do I want this piece of writing to do for both my reader and me?” 

 

Reinking, Hart & von der osten (1996:4) indicate four common general writing purposes are: to inform, 

to persuade, to express yourself, and to entertain. Besides having one or more general purposes, each 

writing project has its own specific purpose which may assist us at every stage of the writing process. It 

helps us define our audience; select the details, language, and approach that best suits the needs identified. 

It also helps us avoid going off in directions that will not interest them.  

 

TThhee  AAuuddiieennccee    

 

Everything we write is aimed at some audience, that is, a person or group you want to reach. In other 

words, the purpose of all writing is to have an effect on a reader, and therefore purpose and audience are 

closely linked and should not be considered in isolation. Our purpose can be to inform something to 

someone, to persuade someone to believe or do something, to express feelings or insights to someone, or 

to entertain someone.  

 

As Reinking, Hart & von der osten (1996) point out:  

 

Writing operates on a delayed-action fuse, detonating its ideas in the 

readers’ minds at a later time and place. Sometimes problems follow. In face-

to-face conversations, you can observe your listeners’ reactions, and 

whenever you note signs of hostility, boredom, or puzzlement, you can alter 

your tone, offer some examples, or ask a question. You can also use gestures 

and facial expressions to emphasize what you’re saying. When you write, 

however, the words on the page carry your message. Once written work has 

left your hands, it’s on its own. You can’t call it back to clear up 

misunderstandings or satisfy a disgruntled reader (p.7). 

 

 

A good way to size up our readers is to develop an audience profile. Answering the following questions 

may help us to draw the profile of our readers: 

 

 

WW  
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We should not expect to communicate effectively without a specific audience in mind and we should 

keep in our mind that we can identify our audience at several different stages in the writing process. 

 

TThhee  QQuuaalliittiieess  ooff  GGoooodd  WWrriittiinngg  

 

Three qualities help us to ensure that the reader’s expectations will be reached: 

 

 Fresh thinking: We do not have to astound our readers with something never written before. 

We can freshen our writing by exploring personal insights and perceptions.  

 Sense of style: Readers expect us to write in a clear style. However, when we strengthen our 

writing with vivid, forceful words, readers will get involved and absorb our points with greater 

interest. 

 Effective organization: Every paper should have a beginning, a middle, and an end; in other 

words, an introduction, a body, and a conclusion. The introduction sparks interest and acquaints 

the reader with what is to come. The body delivers the main message and exhibits a clear 

connection between ideas so that the reader can easily follow the writer’s thoughts. The 

conclusion ends the discussion so the reader feels satisfied rather than suddenly cut off. 

 

 

Task 1 

 

Let’s practice some of the concepts presented in Writing- what is it? Read the excerpt bellow and answer 

the questions:  

 

Sukhumvit Road is a residential area in Bangkok known for its exclusive 

architecture. The Baan Sansiri Sukhumvit complex consists of 96 uniformly 

designed, detached houses, and is influenced by a mixture of traditional and 

contemporary styles. Ornamental plants surround each of these dwellings, 

producing small areas of green and offering privacy. From the ground floor 

lounge and dining rooms, the terrace and swimming pool can be seen. The 

bedrooms on the top floor have access to a bathroom and a small living room. 

The interior design, based on dark furniture that contrasts with the brightness 

of the rooms, has a luxurious and mysterious effect. The well-balanced 

combination of antiques and modern furniture creates an elegant oriental 

ambiance. 

(Schleifer, S.(ed), Asian Living, Evergreen, 2008)  

 

 

1. What audience does the writer address? How do you find it out? 

2. How does the writer appeal to a specific audience? How does the writer do that? Identify the 

ways used. 

 

 

 

 

 

7. What are the educational level, age, social class, and economic status of the audience I want to 

reach? 

8. Why will this audience read my writing? To gain information? Learn my views on a 

controversial issue? Enjoy my creative flair? Be entertained? 

9. What attitudes, needs, and expectations do they have? 

10. How are they likely to respond to what I say? Can I expect them to be neutral? Opposed? 

Friendly? 

11. How much do they know about my topic? (Your answer here will help you gauge whether 

you’re saying too little or too much) 

12. What kind of language will communicate with them most effectively? 

(Reinking, Hart & von der osten, 1996:7) 
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Step 2 - Input  

  

  

LLAANNNNIINNGG,,  DDRRAAFFTTIINNGG,,  RREEVVIISSIINNGG  AANNDD  EEDDIITTIINNGG  

  

  

PPllaannnniinngg  aanndd  DDrraaffttiinngg    

 

Writing is a flexible process that takes time and work. As Reinking, Hart & von der Osten (1996: 11) 

mention, successful writers are not born with their gift but learn “through informed practice” how to 

incorporate their ideas into a paper. As Reinking, Hart & von der Osten (1996) emphasize: 

 

Although successful writers can often describe how they go about their work, 

writing is a flexible process. No one order guarantees success, and no one 

approach works for every writer. Some writers establish their purposes and 

draft a plan for carrying it out at the start of every project. Others begin with 

a tentative purpose or plan and discover their final direction as they write. As 

a project proceeds, the writer is likely to leapfrog and forward one or more 

times rather than to proceed in an orderly, straightforward sequence. Partway 

through a first draft, for instance, a writer may think of a new point to 

present, then pause and jot down the details needed to develop. Similarly, 

part of the conclusion may come to mind as the writer is gathering the details 

for supporting a key idea (p.11). 

 

The writing process consists of some stages that might guide us if we have no plan of if we have run into 

snags with our approach. Once we are familiar with these stages, we can combine or rearrange them as 

necessary. However, it is important to remember that, as a flexible process, each writer should find out 

the sequence that best suits his/her needs. The writing stages are:  

 

 Understanding the assignment:  following directions is crucial. Beware of the purpose of the 

writing and its audience. 

 Zeroing in on a topic: select a topic (one narrow enough) and the items that are necessary for 

you to develop it. 

 Gathering information: look for sources of information on the topic (facts, ideas, examples, 

observations, sensory impressions, memories, and the like). The more support you have, the 

easier it will be for you to write the first draft. Remember that time spent gathering information 

is never wasted.  

 Organizing the information: A garbled listing of ideas will be of no help, therefore, reflect on 

the information collected, select what is more relevant and establish connections among them. 

Think about the hierarch of the information selected (what is broader or narrower; what contains 

or is contained) and the sequence of presentation once the sequencing highlights our ideas and 

helps communication succeed.  

 Writing the first draft: Keep in mind that this is the first version of a piece of writing that will 

be revised and edited, so that we can check the organization of ideas, cohesion and coherence. 

 

Reinking, Hart & von der Osten (1996) have an interesting piece of advice to give us in relation to first 

drafts: 

   

But sometimes when you sit down to write, the words won’t come; and all 

you can do is doodle or stare at the blank page. Perhaps the introduction is 

the problem. Many writers are terrified by the thought of opening paragraph. 

They want to get off to a good start but can’t figure out how to begin. If this 

happens to you, additional brainstorming or freewriting can make you more 

comfortable and may suggest an opening. Keep in mind that any lead-in you 

write now can be changed later. If these suggestions don’t solve your 

problem, skip the introduction for the time being. Once you have drafted the 

body of the paper, an effective opening should come more easily (p.28). 

 

 Reinking, Hart & von der Osten (1996: 28-19) also provide us some genral suggestions for writing a first 

draft and the main aspects considered are: 

PP  
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8. Stack your written plan in front of you. It will start you thinking. 

9. Skip every other line (double-space) and leave wide margins. Then you’ll have room to revise 

later.  

10. Concentrate on content and organization. Get your main points and supporting details on paper 

in the right sequence. Don’t spend time correcting grammatical or punctuation errors, improving 

your language, or making the writing flow smoothly.  

11. Take breaks. Before you start to write again, scan what you’ve written. 

12. If you get stuck, move on to the rest of the paper. 

13. Follow your plan as you write. 

14. When you move from one paragraph to the next, try to provide a transitional word or sentence 

that connects the two. 

 

 

RReevviissiinngg  aanndd  EEddiittiinngg  

 

After finishing the first draft, we can start revising and editing. Revision is not proofreading or editing, 

the final stage of the writing process, when we check our word choice, spelling, grammar, and 

punctuation. It involves an upheaval of our draft as we change the content and the organization of our 

draft in order to communicate more effectively. 

 

It is important, at this point, to distance from our writing so that we can sharpen our critical eye. We 

should set our first draft aside for some time and when we return to it, recall our intended purpose and 

audience and try putting ourselves in your reader’s place. It is important, at this point, to distance from 

our writing so that we can sharpen our critical eye. We should set our first draft aside for some time and 

when we return to it, recall our intended purpose and audience and try putting ourselves in our reader’s 

place. We should read the piece produced at least three times, once for each of these reasons: 

 

 to improve the development of the essay as a whole:  if we only inspect our draft sentence by 

sentence, we can easily overlook how its parts work together. Therefore, it is necessary to ask 

ourselves whether the whole writing fits together. The text should flow smoothly from point to 

point with clear transitions between the various ideas.  

 to strengthen paragraph structure and development: examine the paragraphs one by one and 

make sure each of them fits the paper’s major focus and develops a single central idea. Test the 

flow of ideas from paragraph to paragraph and clarify connections, both between and within 

paragraphs, as necessary. 

 

 to sharpen sentences and words: like our sentences, our words should also convey our thoughts 

precisely and clearly, and should promote communication. Look for missing words, excessive 

repetition, clumsy sentences, and sentence fragments. 

 

When we finish reading our paper for content, we should make a final, meticulous sweep to search for 

errors and problems. 

 

The checklists below, suggested by Reinking, Hart & von der Osten  (1996) may be a practical resource 

to help us go from the first draft to the final version of our paper. 

 

 

 

REVISION CHECKLIST FOR PARAGRAPHS 

 Does the paragraph have one, and only one, central idea? 

 Does the central idea help to develop the thesis statement? 

 Does each statement within the paragraph help to develop the central idea? 

 Does the paragraph need additional explanations, examples, or supporting details? 

 Would cutting some material make the paragraph stronger? 

 Would reorganization make ideas easier to follow? 

 Can the connections between successive sentences be improved? 

 Is each paragraph clearly and smoothly related to those that precede and follow it? 

(Reinking, Hart & von der Osten,  1996: 41) 
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REVISION CHECKLIST FOR SENTENCES 

 What sentence are not clearly expressed or logically constructed? 

 What sentences seem awkward, excessively convoluted, or lacking in punch? 

 What words require explanation or substitution because the reader may not know them? 

 Where does my writing become wordy or use vague terms? 

 Where have I carelessly omitted words or mistakenly used the wrong word? 

(Reinking, Hart & von der Osten,  1996: 43) 

 

 

 

SHARPENING SENTENCES AND WORDS 

 Are my sentences clearly and effectively constructed? 

 Have I varied the pattern and length of my sentences? 

 Do I know the meanings of the words I use? 

 Do I explain meanings my reader may not know? 

 Does/would figurative language enhance my style? 

 Have I avoided wordiness, euphemisms, clichés, mixed metaphors, and sexist language? 

(Reinking, Hart & von der Osten,  1996: back cover) 

 

 

 

After revising the draft, proofread or edit it to correct errors in grammar, punctuation, and spelling. Look 

first for errors in grammar, then for sentence errors and problems in punctuation and mechanics, and 

finally for mistakes in spelling. Be especially alert for problems that have occurred in writings in the past.  

 

Task 2 

 

Read, revise and edit the excerpt provided to present your final version for each one considering the 

concepts presented in Planning, drafting, revising and editing. 

 

Excerpt 1 

First Draft 

At my school it was a requirement to steal silverware from the campus cafeteria. Students 

commandeered full sets of china.  

It didn't seem wrong to us to steal from the cafeteria (I drew the line at a single setting of silverware). At 

other schools, students used the cafeteria trays as sleds after the winter snow. We weren't doing that 

(there are no hills in Chicago). 

The "tradition" was something we learned from classmates but what made us believe that our behavior 

was okay? We saw no one getting caught or punished, we decided we wouldn't either. The behavior was 

so widespread we didn’t consider it wrong. Or our sense of morality was modified because we saw our 

friends doing. 

 

Final version 

 

 

Part4 - Forum 

Now that we had this introduction, it would be interesting for us to have a look at what we have learned 

so far. Access Forum: what have we learned so far?  

http://moodle2010.pucsp.br/mod/resource/view.php?r=32484
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Apêndice 5 - Processo de Devolutiva: diálogo com uma das professoras 

participantes 

 
 

 

 
 

 

Texto apresentado pela professora participante 

 
43 Hornhill Road 

Newham E17 1FD 

jjacow@hotmail.com 

 

October 12th 

 

 

Fashion Mac 

Camdem NW6 2WA 

 

Dear Ms Lorson 

 

I am writting because I would like to apply for the post of Store Operator Trainee that I saw 

advertised on The Guardian last Sunday. 

Following a two-year course in Fashion Design at the London College of Fashion, I’ve been 

working for the last five years as a Sales Manager with Lemonade, a boutique specialized in 

children’s footwear. 

My experience at lemonade let me able to work under pressure: the store is open seven days a week 

and is extremely busy at weekends. 

In this position, I’ve been dealing with customers in the shop and have also been responsible in the 

selection process for a new range of sandals. I’d now like to broaden my experience by moving into 

multi-style fashion retail. 

Inaddition, my sales figures were the best among our team. 

My interest in fashion goes beyond my work, and last year I spent my vacation attending São Paulo 

Fashion Week. Over the last six months I’ve been designing my own range of jewelry. 

I would welcome the opportunity to discuss this further at an interview or by calling me by mobile: 

071-347890. I attach my résumé. 

Sincerely yours, 

 

Joanne Jacow 
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Devolutiva Apresentada 

 
43 Hornhill Road 

Newham E17 1FD  

 

October, 17th  

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXDear Mandy, 

 

(Sorry it’s been so long since we meet last year, I need your help,) I am writting because I would 

like to apply for the post of Store Operator Trainee that I saw advertised on The Guardian last 

Sunday.  

(As I know you work there, I think you could give me some clues to do to apply for the job.To tell 

you the truth I am not on a very good situation, my husband is unemployed and the amont of bills 

is getting me crazy!) 

I've finished the course in Fashion Design and I’ve been working for the last five years as a Sales 

Manager with Lemonade, a boutique specialized in children’s footwear.(By the way it is time to 

change and find another job and it will be very if get this one. 

In  addition, I feel more comfortable to say those things to you because we are comfident.) 

I(’m) look(ing) forward to hearing for you soon (and if I don't get this one could you please send 

others advertisents?) 

 

Yours, 

Joanne Jacow 

 

(P.S. Next saturday my son invite some friends to play video game, why don't you come with your 

children. I'll prepare those pie that you like most.) 

 

Dear Teresa,  

You were supposed to check this formal letter to Mandy Lorson, a person you don't know. So, the 

objective was for you to keep the information given, reorganize it (if necessary) and check for minor 

problems the letter had.  

The letter you sent me is an informal letter in which you included some information and omitted 

some. Please, check the letter and rewrite having in mind that it is a formal letter to a person you 

don't know. Some of my comments refer to: 

XXXXXX  - check the position this information must appear 

XXXXXX  - address of the person you are writing to 

XXX - Too informal. How should it be in a formal letter?  

XXXX - I suggest you to omit once it belongs to an informal letter. 

Should we use or avoid short forms (eg: don't, I've, she's, ...) in formal pieces? 

Think about these aspects and rewrite the letter to me, please. 

Thanks. 
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Texto reescrito e apresentado após devolutiva 

 
43 Hornhill Road 

Newham E17 1FD 

jjacow@hotmail.com 

 

October 12th 

 
Fashion Mac 

Camdem NW6 2WA 

 

Dear Ms Lorson 

 

I am writing because I would like to apply for the post of Store Operator Trainee that I saw 

advertised on The Guardian last Sunday. 

Following a two-year course in Fashion Design at the London College of Fashion, I’ve been 

working for the last five years as a Sales Manager with Lemonade, a boutique specialized in 

children’s footwear. 

My experience at lemonade let made me able to work under pressure: the store is open seven days a 

week and is extremely busy at weekends. 

In this position, I’ve been dealing with customers in the shop and have also been responsible in the 

selection process for a new range of sandals. I’d now like to broaden my experience by moving into 

multi-style fashion retail. 

Inaddition, my sales figures were the best among our team. 

My interest in fashion goes beyond my work, and last year I spent my vacation attending São Paulo 

Fashion Week. Over the last six months I’ve been designing my own range of jewelry. 

I would welcome the opportunity to discuss this further at an interview or by calling me by mobile: 

071-347890. I attach my résumé. 

Sincerely yours, 

 

Joanne Jacow  
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Devolutiva 2 

 
43 Hornhill Road 

Newham E17 1FD 

jjacow@hotmail.com 

 

October 12th 

 
Fashion Mac 

Camdem NW6 2WA 

 

Dear Ms Lorson 

 

I am writing because I would like to apply for the post of Store Operator Trainee that I saw 

advertised on The Guardian last Sunday. 

Following a two-year course in Fashion Design at the London College of Fashion, I’ve been 

working for the last five years as a Sales Manager with Lemonade, a boutique specialized in 

children’s footwear. 

My experience at lemonade (let) made me able to work under pressure: the store is open seven days 

a week and is extremely busy at weekends. 

In this position, I’ve been dealing with customers in the shop and have also been responsible in the 

selection process for a new range of sandals. I’d now like to broaden my experience by moving into 

multi-style fashion retail. 

Inaddition, my sales figures were the best among our team. 

My interest in fashion goes beyond my work, and last year I spent my vacation attending São Paulo 

Fashion Week. Over the last six months I’ve been designing my own range of jewelry. 

I would welcome the opportunity to discuss this further at an interview or by calling me by mobile: 

071-347890. I attach my résumé. 

Sincerely yours, 

 
Joanne Jacow  

Great work. There are just minor things I would like you to check:  

 the things in XXX are short forms that are related to informal language. Please, replace 

them and make use of formal language. Eg: do not, They have, etc.  

 XXXX   - Caption.  

 XXXX  - that is not a single word but two. Split it.  

Have a look! 
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