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dizia o poeta, as palavras fazem amor. 

(MORIN, 2008, p. 170)



ARAÚJO, M. V. O ensino-aprendizagem da produção textual em um curso a distância
em uma perspectiva complexa e transdisciplinar . 2015. Tese (Doutorado em Linguística
Aplicada e Estudos da Linguagem) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,  São
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RESUMO

O objetivo  deste  trabalho  foi  descrever  e  interpretar  o  ensino-aprendizagem da  produção

textual, como fenômeno da experiência humana, num curso de língua materna a distância para

graduandos, em uma perspectiva complexa e transdisciplinar. Foram investigadas as vivências

e  experiências  dos  alunos  e  do  professor,  ao  compartilharmos  um  espaço  de  ensino-

aprendizagem textual no ambiente virtual Moodle, buscando obter subsídios para a elaboração

de  futuros  programas  de  cursos  de  produção  textual  a  distância  e  para  a  formação  de

professores  para  essa  modalidade  de  ensino-aprendizagem.  O  trabalho  foi  fundamentado

teoricamente na complexidade (MORIN, 2003, 2008, 2013), tendo como referência os seus

princípios  recursivo,  dialógico  e  hologramático,  e  na  transdisciplinaridade  (NICOLESCU,

2001,2008),  tendo  em  vista  os  níveis  de  realidade  e  a  lógica  do  terceiro  incluído.  A

metodologia de pesquisa adotada foi a abordagem hermenêutico-fenomenológica (FREIRE,

2007,  2010,  2012;  van  MANEN  1990),  uma  metodologia  qualitativa  de  pesquisa,  cujo

objetivo  é  descrever  e  interpretar  fenômenos  da  experiência  humana,  em  busca  de  suas

essências.  Os  procedimentos  interpretativos,  com  vistas  à  identificação  dos  temas

hermenêutico-fenomenológicos, são realizados por meio da textualização das experiências, de

sua tematização (operacionalizada pelos movimentos de refinamento e ressignificação) e do

ciclo  de  validação.  Nesta  pesquisa,  a  interpretação  do  fenômeno  revelou  seis  temas

hermenêutico-fenomenológicos  -  preocupação,  flaming,  tempo,  medo,  dificuldade  e

reconhecimento – como constituintes do fenômeno em estudo.

Palavras-chave:  Produção  Textual.  Complexidade.  Transdisciplinaridade.  Abordagem

hermenêutico-fenomenológica. EAD. Curso de extensão.
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ABSTRACT

This study aimed to describe and interpret the teaching-learning process of textual production,

as  a  phenomenon  of  human  experience,  in  a  distance  course  designed  to  undergraduate

students,  from  a  complex  and  transdisciplinary  perspective.  The  students’  and  teacher’s

experiences were researched on when the teaching-learning space was shared by them in the

virtual  Moodle  environment,  seeking to  gather  subsidies  to  develop future  online  writing

courses and/or online teacher education programs. The research is theoretically founded on

complexity theory (MORIN, 2003, 2008, 2013), with relevance in its recursive, dialogic and

hologramatic principles; and on transdisciplinarity  (NICOLESCU, 2001,2008), by focusing

on levels of reality and the included third logic. This study was methodologically grounded on

the  hermeneutic-phenomenological  approach  (FREIRE,  2007,  2010,  2012;  van  MANEN

1990), a methodology that aims at describing and interpreting human experience phenomena

to  search  for  their  essences.  To identify  the  hermeneutic-phenomenological  themes,  the

interpretation procedures were undertaken through textualization, thematization (which was

operationalized by means of refinement and remeaning), and validating cicle. In this research,

the phenomenon interpretation revealed six hermeneutic-phenomenological themes: concern,

flaming, time, fear, difficulty and recognition.

Key-words:  Textual  production.  Complexity.  Transdisciplinarity.  Hermeneutic-

phenomenological approach. Distance Education. Extension Course.
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INTRODUÇÃO

Quando criança, meu primeiro contato com textos foi por meio de um dos dois únicos

livros  que  havia  em minha  casa,  cujo  nome  era  História  Sagrada,  uma  versão  popular  e

simplificada da Bíblia. O outro era um livro de orações de minha mãe, mas eu não o achava

tão interessante quanto o primeiro, com muitas figuras que eu olhava e reolhava, porque ainda

não sabia ler, e, olhando-as, inventava as minhas próprias histórias profanas.

Ainda me lembro bem daquelas figuras emblemáticas:  Deus-Pai, pairando sobre as

águas, com o seu triângulo divino sobre a cabeça, do qual emanavam raios; o olhar severo do

anjo Gabriel e sua espada flamejante, expulsando Adão e Eva, nus do paraíso; a grande arca

de Noé, com uma fila sem fim de animais, que só por milagre mesmo não a afundariam; os

cabelos  alvoroçados  de  Abraão  prestes  a  sacrificar  Isaac;  a  horrenda  cabeça  cortada  de

Holofernes, na mão judiciosa de Judith; Moisés com seus inexplicáveis chifres e as tábuas da

lei; os musculosos braços de Sansão destroçando as colunas do templo dos ímpios filisteus; o

estranho monstro marinho que engoliu Jonas por três dias; a horrenda e triste crucifixão de

Cristo e muitas outras.  Olhei para todas as figuras,  muitas e muitas  vezes,  instigado pela

curiosidade e imaginação. 

Por meio daquelas  figuras, comecei  a interpretação de um mundo que não me era

imediato, ao mesmo tempo distante e próximo. Essa interpretação era, às vezes, solitária, às

vezes, mediada: uma prima, certa vez, me disse que aqueles que rodeavam a cruz de Cristo,

com suas longas espadas, eram capetas que o tinham matado; eu não acreditava, porque os

capetas não podiam ser vistos, aqueles só eram homens maus. Quando aprendi a ler, pude,

então,  remoer  melhor  as  histórias  que  se  escondiam  atrás  daquelas  imagens,  mas,

evidentemente para minha mente infantil, aquilo tudo era como um conto de fadas, que as

crianças sabem muito bem que são verdadeiros... Mas, como é mesmo que pode existir uma

terra onde corre leite e mel?

No ano em que aprendi a ler e a escrever, vivi uma experiência que marcou toda a

minha vida e que estou certo de ter sido a primeira das razões porque agora escrevo este texto.

Como, onde eu morava, não havia escola, fui para o paraíso cheio de gente que era a casa de

meus  avós  maternos,  para  estudar  numa  escola  que  ficava  à  vista  de  lá.  Ali,  pude  ser

testemunha de uma história que bem podia ser um conto, mas não foi um conto de fadas,

muito pelo contrário.

O meu tio mais jovem não dormia na casa principal, onde os demais dormiam, mas
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num rancho ao lado,  juntamente  com alguns  sobrinhos  e  empregados.  Lá,  sem as  regras

rígidas  que  imperavam  na  casa  maior,  ele  não  precisava  dormir  cedo,  podia  gastar  sua

lamparina o quanto quisesse, desde que de manhã estivesse pronto para o trabalho da roça.

Sob a luz mortiça que balançava no pavio cheirando a querosene, o meu tio tinha um exótico

costume: ele escrevia. 

O que meu tio escrevia? Só ele e sua lamparina sabiam os seus belos traços, e, para

que ninguém devassasse os seus segredos, os ia guardando numa mala trancada a chave. O

que quer que ele escrevesse só para ele mesmo guardava, ou será que não?

Certa feita, teve uma noite insone, e escreveu várias cartas, as quais não foram para a

sua  mala  de  segredos,  mas  ficaram  debaixo  de  seu  travesseiro,  para  serem  facilmente

descobertas. No outro dia, se matou. As suas cartas tinham destinatários certos: a cada um

pedia seu perdão e justificava o seu desvario.

Ele  se  foi,  mas  alguma  coisa  viva  dele  ficou  presa  na  mala  fechada.  Da  chave,

ninguém sabia, mas por medida de segurança, a mala foi levada para dentro e colocada sobre

uma caixa, num quarto, onde ficava longe de possíveis olheiros. O escuro do quarto e a mala

não aberta exalavam um clima de mistério, alguma coisa sagrada e pecaminosa.

Quando a chave foi achada, havia uma certa dor em expor à luz do dia os pensamentos

que meu tio tinha grafado, protegido pela escuridão de muitas noites. A custo, olhos receosos

e angustiados perscrutaram a pilha de folhas que preenchia todo o interior daquela velha mala

de  papel  grosso.  Alguns  olhos  recusaram  a  ver,  porque  olhar  o  que  havia  sido

intencionalmente negado à visão alheia parecia uma invasão da intimidade do morto, embora

ele talvez quisesse mesmo que agora, com o seu desaparecimento, o seu espólio pudesse ser

conhecido.

Pode ser que, para que haja paz de consciência dos vivos, um morto deva mesmo

permanecer morto. Os pensamentos de meu tio, tão laboriosamente registrados, se poemas, se

lamúrias, se orações, se inconveniências, deveriam seguir o mesmo destino de seu dono: a

extinção. Os textos não são só papéis pintados com tinta, mas as frágeis folhas não resistem

ao fogo, e uma pira se formou lá no fundo do terreiro; suas cinzas, o vento dispersou.

Todos esses acontecimentos foram marcados a ferro e fogo em mim. Os olhos verdes

de meu tio ainda me olham. A sua inteligência, a sua letra formosa, o seu gosto por escrever,

num mundo praticamente ágrafo, até hoje me são doces saudades.

Anos depois, na quinta série, logo no início do semestre, a professora de português

pediu que nós, os alunos, fizéssemos uma cópia de um texto curto do nosso livro didático. Fiz

a  minha  e  entreguei  a  ela.  Na  aula  seguinte,  me  chamou  à  sua  mesa;  seu  olhar  era  de
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reprovação e  suas  palavras  confirmaram as  minhas  suspeitas:  como podia  um menino da

quinta série escrever daquele jeito. Uma cópia eivada de erros! As seis escolas por onde eu

tinha passado e as dez professoras que tinha tido, até a quarta série, por causa das constantes

mudanças de minha família, revelavam ali os seus efeitos nefastos. A professora, voz alterada,

me pedia explicação, mas eu não tinha nenhuma. Ela não acreditava, parecia que eu a ofendia

com o meu português caipira.  Não satisfeita,  me levou até o diretor, para que ele visse o

exemplo de um menino sem futuro. Ela estava bastante agitada; eu era a vergonha em pessoa,

já não conseguia tirar os olhos do chão. O diretor, um padre severo, me olhou com doçura,

parece que as minhas sardas, meus cabelos queimados e o meu acanhamento denunciaram que

eu não era o diabo pintado pela professora, muito pelo contrário, era só um menino que trazia

as marcas, no corpo e no espírito, da dura vida na roça. Ele não me repreendeu, só me disse,

paternalmente, para estudar mais.

Uns três meses depois desse doloroso acontecimento, houve um concurso de redação

no colégio, o título da redação era Porque gosto de ler. Eu realmente gostava de ler, embora

ache que não prestasse muita  atenção na ortografia;  então fui  tomado por um sentimento

esquisito e, enquanto me recordava dos textos de meu tio, escrevi com emoção. No dia da

premiação,  o  diretor  se  encaminhou  à  minha  sala,  teceu  elogios  ao  autor  daquele  texto

criativo, disse que era um exemplo a ser seguido e, para minha surpresa, me chamou à frente e

me entregou de presente: um livro de capa grossa, de José de Alencar. Minha redação tinha

sido a vencedora! Fiquei surpreso e devo ter surpreendido também os meus colegas de classe.

O  menino  tímido  e  calado,  que  meses  atrás  tinha  recebido  as  maiores  reprimendas  por

escrever tão mal, agora estava resgatado.

A  minha  redação  foi  exposta  na  biblioteca  da  cidade,  lugar  que  já  começava  a

frequentar. A bibliotecária,  que me conhecia bem, por minha assiduidade e ficha cheia de

carimbos, me disse que a professora de português tinha falado bem de mim, me enchendo de

orgulho. Eu a perdoei e nunca mais nenhum professor reclamou dos meus textos.

Dois  anos  depois,  na  sétima  série,  em  outra  escola  e  com  outra  professora  de

português,  tive  uma experiência  que  sedimentou  de  vez  as  minhas  preferências:  eu  seria

professor  de  português.  A nova  professora  era  em  tudo  diferente  daquela  outra:  muito

carismática, fazia das aulas um agradável momento. Itabira estava ali próximo e ela parecia

querer fazer com que a poesia de Carlos Drummond de Andrade nos inflamasse. 

Até  aquele  momento,  eu  nada  sabia  sobre  o  poeta,  mas  demorou  pouco para  que

estivesse lendo com muita satisfação os seus poemas. Com Drummond, tomei consciência do

prazer  estético,  quando  temos  um encontro  feliz  com o  texto.  Conheci  depois  um padre
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parente dele que tinha seus livros autografados; toquei neles como se fossem sagrados, porque

sua mão ali tinha grafado aquela assinatura a tinta viva, traço tão ímpar que antes só conhecia

em impressos. Eu também gostava de Drummond, porque ele era mineiro, como eu; quando

morreu, tive um choque como se fosse meu íntimo amigo.

Hoje, eu, como desejava na adolescência, de fato sou professor de português e creio

firmemente que seria outra coisa muito diferente se não tivesse tido essas vivências que acabo

de relatar, sendo que o exemplo de meu tio, para quem o texto era uma forma de vida, foi a

experiência seminal, possibilitando às outras fazerem sentido para mim. Muitos linguistas têm

vergonha de dizer que são professores de português, como se a Linguística nos elevasse a um

patamar superior do qual o professor não participa. É a adoção da fantasia da função cientista

versus a função professor, em que a segunda seria inferior à primeira. Não acho que isso seja

bom, nem para a ciência, nem para a docência, porque não faz sentido produzir um saber que

não é compartilhado: professor e pesquisador não deveriam ser funções de mão única, mas de

duas mãos, complexamente interdependentes, para o bem da nossa área do conhecimento e do

seu ensino-aprendizagem.

Sou professor de português no ensino superior e, como tal,  tenho trabalhado como

docente,  além  de  outras,  em  áreas  relacionadas  com  texto:  gêneros  textuais,  leitura  e

produção. Percebo, contudo, que na universidade há um certo desprezo pelas disciplinas de

graduação relacionadas à prática do texto, como leitura e produção. Isso é muito evidente

quando recebemos solicitações de outros cursos, que não o de Letras, cujas ementas propostas

costumam ser primárias,  traduzindo uma concepção de que as atividades textuais  têm um

objetivo  bem técnico  e  repetitivo  de  reproduzir  modelos  preexistentes,  como  os  da  área

comercial, ou ainda confundem escrever com fazer exercícios gramaticais.

Experimentei o desdém pela produção de texto, uma certa vez, quando professor de

uma turma de Psicologia da minha universidade. Numa das aulas, quando eu dizia do absurdo

que é um profissional com ensino superior não saber escrever razoavelmente, uma aluna me

respondeu,  sem  se  corar,  que,  quando  fosse  uma  e  precisasse  escrever  alguma  coisa

importante, pagaria alguém para fazê-lo.

O desprezo pela leitura e produção de textos, no entanto, não é apenas um problema de

falta de conhecimento. Ele é visível também no contexto dos cursos de Letras, principalmente

quando são contratados professores substitutos que, de preferência, vão atuar nessas áreas. É

muito  mais  evidente  ainda  o  lugar  da  leitura  e  produção  de  textos,  quando  os  projetos

pedagógicos dos cursos de Letras simplesmente os suprimem do currículo.

Há um certo código não escrito de que são preferíveis as disciplinas teóricas sobre o
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texto  às  práticas.  Assim  sendo,  é  muito  provável  que  nos  currículos  de  Letras  haja  só

disciplinas de linguística textual, mas não de produção e leitura. Há quem diga que os alunos

já deveriam ir  para a graduação sabendo ler e escrever, mas  essas posições já expressam

claramente, para mim, a ideia de que, no contexto do curso superior, as atividades textuais

práticas são uma coisa menor.

Talvez a má vontade com o ensino de produção escrita e leitura tenha a ver com uma

concepção equivocada de que o professor não precisa de muito conhecimento para fazê-lo, e,

me parece, o mesmo acontece com o Ensino Fundamental. Desconfio que a aprendizagem de

leitura e da escrita, aptidões que começamos a desenvolver no início da vida escolar, sofra de

um preconceito sub-reptício que confunde coisas fundamentais  com primárias.  É como se

aprender  a  ler  e  escrever,  habilidades  tão  complexas,  fossem coisas  de  criança,  ou  seja,

rudimentares.

Não há coisa de criança, no entanto, que seja tão custosa quanto ler e escrever. Como

pode ser fácil o que começamos a aprender com o bê-a-bá, mas mesmo na vida adulta ainda

não dominamos bem? Não posso acreditar que seja por puro desleixo de alunos e professores.

Não podemos atribuir isso à incompetência generalizada de uns e outros, sob pena de encerrar

o debate, autoritariamente, sem fazer uma análise mais profunda do problema.

Não posso fazer essa discussão aqui, sob pena de me desviar do propósito deste texto,

mas evidentemente somos confrontados por ela quando nos propomos ao ensino de produção

textual e leitura no Ensino Superior:  o seu progresso costuma ser desalentador. Os alunos

começam e terminam seus cursos sem muitas mudanças em seus textos e as habilidades de

leitura também não melhoram muito. Eles continuam cometendo os mesmos erros, quando

escrevem, e lendo como se continuassem no Ensino Básico, mesmo depois de muito esforço

despendido de quem ensina e de quem aprende.

Todo professor que trabalha com o ensino de leitura e produção de textos no Ensino

Superior encontra essa situação, e não foi diferente comigo. Quando iniciei a docência, recém

graduado  e  muito  inexperiente,  tive  a  decepção  do  fracasso,  me  sentindo  um  professor

impotente e, para não dizer, incompetente. Busquei ajuda de quem tinha a qualificação que

me faltava e fui apresentado a leituras que me eram desconhecidas, mesmo tendo me formado

em Letras. Na verdade, eu era mais aluno que professor. Descobri João Wanderley Geraldi,

Luiz Percival Leme Britto, Alcir Pécora e outros, que permitiram que eu me visse como um

herdeiro inevitável da tradição escolar da qual participavam todos os meus alunos.

Antes dessas leituras, eu creditava os problemas de leitura e produção textual apenas

aos indivíduos, não os percebia como de natureza social. Compreendi, então, tardiamente, que
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o sistema educacional não é, como ingenuamente eu acreditava, isento às críticas, mas um

emaranhado  de  teoria  e  tradição  que  o  fazem  ser  uma  realidade  irremediavelmente

contraditória,  ideologicamente  constituído  e  constituidor  de  ideologias;  ao  mesmo  tempo

formador  e  deformador  dos  indivíduos.  Entender  professores,  alunos  e  escola,  como

participantes  de  um  mesmo  sistema  de  práticas  e  valores,  propiciou-me  uma  visão  de

perspectiva dos problemas de aprendizagem, dos quais fazem parte os de produção escrita e

leitura, a qual me fez buscar novas alternativas para a minha atuação docente.

Comecei um processo de autocrítica que, até então, não era capaz de fazer, porque

talvez fosse doloroso ter consciência de minhas próprias fragilidades, por tê-las como defeitos

meus e não como produtos de uma história em que o sujeito é só uma parte, de muitas, da

equação ensino-aprendizagem. Compreendi que se ver como partícipe da herança educacional

faz bem ao professor, que nem se sente  humilhado,  por  reconhecer  os  seus  limites,  nem

orgulhoso  diante  dos  limites  de  seus  alunos.  Dei-me  conta  também  que,  se  enfrentava

dificuldades com as minhas aulas de leitura e produção escrita, o primeiro elo da corrente era

eu  mesmo,  que provavelmente  estava  em melhores  condições  que  os  alunos,  pela  minha

formação, para colocar em questão o nosso processo de ensino-aprendizagem.

Pude,  então,  questionar,  a  prática  já  me  indicava,  atividades  costumeiras  como  a

correção e devolução dos textos corrigidos. O simples fato de dizer para os alunos quais são

os seus problemas não os fazem deixar de tê-los necessariamente, disso se pode concluir que

uma grande parte do trabalho do professor corretor seja perda de tempo. Só por corrigir e,

mesmo,  comentar  os  textos  dos  alunos não significa  que  haverá  um processo de diálogo

compreensivo entre esses dois agentes do ensino-aprendizagem. 

Compreendi algumas das razões porque, muitas vezes, a aprendizagem da produção

textual é tão decepcionante para professores e alunos. Por ser processual e cumulativa, precisa

de  tempo  para  acontecer  e,  uma  vez  aprendidas,  as  habilidades  ou  inabilidades  textuais

passam  a  constituir  o  sujeito  leitor/escritor.  Sendo  os  alunos  a  expressão  viva  de  sua

tumultuada  experiência  escolar  do  texto,  com muitos  anos  de  uma prática  viciosa,  não  é

possível que de uma hora para outra possam abandonar os velhos hábitos e adquirir novos. Os

longos anos de aprendizagem ativa e passiva já fizeram o seu efeito, criando um modo de ser,

uma cultura que precisa ser colocada em questão. 

Se  as  concepções  equivocadas  sobre  o  texto  demoraram  uma  vida  para  se

sedimentarem no sujeito leitor/escritor, não será possível num semestre, ou mesmo num ano,

substituir os antigos conceitos e práticas por novos. É, portanto, necessário tempo para que

novas concepções e práticas textuais possam suplantar o que já existia, e mesmo assim os
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velhos  costumes  muitas  vezes  teimam  em  voltar.  Se  não  levarmos  em  conta  tudo  isso,

querendo mudar todo um modo de compreender produção escrita e leitura, poderemos ficar

com a má impressão de que nada pode ser feito, só se salvando aqueles agraciados com a

sorte.

Por  causa  da  impossibilidade  de  se  mudar  tanto  em  pouco  tempo,  um  ou  dois

semestres,  normalmente,  é que a reflexão sobre as práticas  textuais devem ser constantes,

inclusive com suporte de material bibliográfico e orientação de como procurar ajuda, para que

os  alunos  possam,  com  seus  próprios  recursos,  darem  sequência  em  suas  formações

autonomamente. 

Além dessas e outras compreensões que me foram possíveis ter graças à leitura desses

autores  citados  parágrafos  atrás,  procurei  ter  uma  abordagem  prática  que  as  refletissem.

Talvez a mais difícil seja a de convencer os alunos a exporem os seus textos para os colegas,

porque o medo de passarem por ridículo é, justificadamente,  muito grande.  Para que esse

passo seja dado, é preciso um delicado trabalho de apelo à ética e ao respeito mútuo. Por mais

resistências  que haja,  essa é  uma atitude  que permite  aos alunos trocarem experiências  e

ajudarem-se mutuamente. Se os alunos se conscientizarem bem de que os seus textos não são

só deles,  mas carregam as marcas  de práticas  sociais  que os  transcendem,  as resistências

tendem a ser menores.

O  intercâmbio  de  textos  é  muito  salutar,  na  medida  em  que  permite  aos  alunos

poderem  confrontar  as  suas  produções  escritas  com  as  dos  outros.  É  mais  fácil  serem

objetivos diante de um texto de um colega, do que dos seus próprios, e, assim, aprenderem

com os acertos e erros de uns e outros por meio de um debate sadio. Esse tipo de abordagem

entende a aprendizagem como um esforço coletivo em que todos têm a contribuir, tanto com

os erros quanto com os acertos.

Uma prática que passei a adotar foi, pensando a produção de textos como processo,

dar aos rascunhos um papel essencial para a produção textual. Pode ser inacreditável, mas

pouca  gente  pensa  no  texto  pronto  como  o  resultado  de  esboços  que  foram  sendo

aperfeiçoados  até  chegarem  ao  produto  final.  Os  alunos  gostariam  de  escrever  num

movimento só, provavelmente um hábito antigo de produzir redações rápidas que é comum às

nossas escolas,  o que, inclusive,  é reforçado pela famosa redação do vestibular. É preciso

dizer-lhes  que  qualquer  bom  texto  publicado  passa  por  inúmeras  revisões  e  que  muito

dificilmente um texto nasce pronto, nem mesmo o do melhor escritor. 

Os  alunos,  inclusive  aqueles  com  sonhos  literários,  têm  geralmente  uma  visão

equivocada  do processo  da  escrita,  não  concebendo  que  a  página  em branco também dê
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trabalho aos profissionais que vivem das letras. Pensar, por exemplo, num Guimarães Rosa

rasurando seu Grande Sertão: Veredas até achar o ponto certo é quase uma heresia. O advento

da internet,  no entanto,  torna mais fácil  desfazer o mito do autor genial  que praticamente

psicografa  o  seu  texto  sem  dificuldades,  já  que  cópias  de  muitos  rascunhos  de  grandes

escritores podem ser acessadas facilmente na rede. 

A maior  parte  dos  alunos não acredita  nas  suas  capacidades  de  escrita  e  costuma

idealizar  os  escritores,  como  se  estes  fossem pessoas  especiais.  Às  vezes,  até  mesmo  as

habilidades  redacionais  do  professor  são  idealizadas:  quase  ninguém o  imagina  passando

pelas agruras diante da página em branco, ao escreverem suas teses e artigos. Acredito que

lembrá-los de que somos todos de carne e ossos e de que não há quem não tenha dúvidas,

erros, brancos e crises de criatividade é uma boa estratégia para ajudá-los a superarem os seus

medos. Diz-se que o segredo do poderoso é esconder suas fraquezas, e tenho certeza de que a

democratização das fraquezas é uma forma de resgatar a escrita para aqueles que se creem

sem o auxílio das musas.

Em  minhas  aulas,  costumo,  também,  provocar  reflexões  sobre  as  experiências

escolares dos alunos, das quais o ensino-aprendizagem de leitura e produção escrita são uma

parte importante,  para que possam compreender  que elas tiveram um importante  papel na

constituição de suas formas de pensar e interpretar a realidade vivida. Discuto com eles as

imagens ideologizadas da escola e a experiência real de estar nela. Muitos alunos afirmam

que, embora leitura e escrita sejam objetivos da escola, nem sempre são privilegiados, ficando

a maior  parte  do  tempo  de  estudo reservada  às  respostas  a  exercícios,  havendo,  mesmo,

professores que pedem para escrever redação, mas nem se dão ao trabalho de lê-las. A leitura,

em si  mesma,  também,  quase  não  é  privilegiada,  geralmente  é  apenas  um meio  para  se

alcançar outras coisas, tornando-se uma obrigação entediante. 

Em minha prática docente intento que os alunos compreendam que uma reflexão sobre

o ensino-aprendizagem de produção textual e leitura não pode se dar isoladamente daquela

mais  ampla  que  se  deve  fazer  sobre  a  escola  e  a  educação.  Essas  reflexões  geralmente

inflamam os ânimos e provocam catarses, e podem propiciar oportunidades para se aproveitar

as emoções, não negativamente, para falar mal do professor, da escola, do cursinho vestibular,

etc..., mas positivamente, para compreendê-los. O importante não é demonizar a educação,

como se ela fosse um mal sem cura, mas não se alienar de suas complexidades, porque, se

nela  há  coisas  detestáveis,  também  há  extraordinárias,  e  são  essas  últimas  as  que  nos

permitiram, a professores e alunos, chegar onde chegamos. 

Tenho a convicção de que uma reflexão sobre o ensino-aprendizagem da produção
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escrita e da leitura deve abrir um caminho para que os alunos desenvolvam uma visão crítica

do mundo que vai muito além de suas experiências individuais. É bom que percebam que a

escola e as políticas públicas de um país estão intimamente relacionadas: quanto melhor a

escola pública, melhor as condições de vida da população e a democracia. Quem gosta de

privilégios detesta a democracia e procura desqualificar discursivamente a educação pública,

além de agir politica e economicamente em prol de seu desmonte, enquanto cria, para os seus,

centros de excelências, que só continuam como tais, porque são destruídas as condições que

garantiriam educação de qualidade para todos.

Todas as transformações ocorridas em meu pensamento e na minha prática docente, ao

longo do tempo, possibilitaram, inegavelmente, uma mudança radical em minhas aulas. Isso

tudo talvez se resuma a um compromisso de fazer o que estiver ao meu alcance para que meus

alunos possam ler mais critica e tecnicamente e produzir mais textos com menos preconceitos

do que faziam antes de minhas aulas. Isso não significa que os problemas acabaram, mas que

ficou mais fácil  lidar com eles, porque uma leitura qualificada e um texto satisfatório são

tarefas árduas, exigindo sempre um desafio dos próprios limites de quem os quer fazer. 

Em meu trabalho com leitura e produção textual,  tive a satisfação de ouvir muitas

palavras de aprovação pelo modo como trabalhava com os textos, porque os alunos percebiam

mudanças positivas em suas produções. Houve um caso, de uma aluna que acompanhei por

dois  anos,  que  me  pareceu  emblemático:  quando  começamos  a  trabalhar,  seu  texto  era

confuso ao extremo, até mesmo a sintaxe de suas frases era problemática; ao terminarmos,

escrevia  razoavelmente  bem.  No  princípio,  pensei  que  aquele  era  um caso  sem solução,

felizmente eu estava enganado.

Toda  a  minha  experiência  como  professor  de  leitura  e  produção  de  textos  –  é

conveniente mantê-las como uma coisa só, pois são como os dois lados de uma folha – se deu

no contexto da educação presencial. A minha decisão de fazer uma pesquisa sobre a produção

de textos no ensino a distância se deu sem que eu tivesse uma experiência  docente nessa

modalidade e é devida a acontecimentos um tanto tortuosos, tornando-se realidade apenas

após um período de questionamentos e indecisão que, inclusive, não visavam a esta pesquisa

inicialmente. Os acontecimentos que me levaram a fazer uma escolha pelo ensino a distância

se deram, para mim, de forma imprevista.

No esforço de capacitação de mão de obra para a atuação na educação a distância de

cursos que estavam sendo implantados na universidade onde eu trabalho, o seu Centro para a

Educação  a  Distância  começou  a  promover  cursos  de  formação  de  professores  nessa

modalidade de ensino. Resolvi, então, fazer um desses cursos, que era destinado à formação
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de professores autores, segundo os critérios adotados pela UAB – Universidade Aberta do

Brasil.  O professor autor, no modelo  de ensino a distância  adotado pela  UAB, é um dos

muitos agentes da cadeia de planejamento e docência, sendo função sua elaborar a parte de

conteúdo dos cursos.

À  medida  que  as  atividades  desse  curso  se  desenrolavam,  fui  percebendo  certas

contradições no modo como eu as vivenciava. Na primeira parte dele, os professores que o

apresentavam se comportavam como se estivéssemos num desses cursos motivacionais, muito

comuns na área comercial.  Pareciam conferencistas,  vendendo um produto maravilhoso,  a

EaD  –  Educação  a  Distância,  que  viria  substituir  com vantagens,  graças  aos  fantásticos

desenvolvimentos tecnológicos, as ultrapassadas e enfadonhas aulas tradicionais presenciais.

A EaD, diziam, era tão apaixonante que, mesmo exigindo um trabalho extra, o professor nem

se importaria com isso.

Como a implantação de cursos a distância na universidade era recente, compreendi

que era preciso cooptar corações e mentes  para o projeto,  que contava com todo o apoio

técnico  e  financeiro  do  governo  federal.  Diziam que  a  expansão  da  educação,  uma  das

bandeiras do movimento docente, se tornava possível graças ao advento das revoluções das

tecnologias  da  informação,  que  viriam a  superar  os  crônicos  problemas  de  infraestrutura

material necessária para construção dos espaços físicos das salas de aula. Um dos avanços

fundamentais  da educação a distância apontados era o fim dos limites de tempo e espaço

característicos do mundo físico, sem levar em conta, ainda, a fascinante expansão das formas

de conhecimento, possíveis graças às novas linguagens audiovisuais disponíveis nas redes. As

salas de aulas do mundo virtual logo seriam mais interessante que as de tijolo.

Na segunda parte  do curso,  no entanto,  foi  possível constatar que em parte aquele

discurso ufanista dos primeiros dias não se sustentava.  As atividades, no ambiente virtual,

eram áridas, sem a dinâmica dos recursos audiovisuais anunciados. A tutora, muito solícita,

embora  com uma  linguagem meio  infantil,  fazia  merecidos  esforços  para  promover  uma

interação entre os participantes, mas essa não aconteceu: não havia trocas de informações e

ninguém aparecia nos chats. Desde o início, alguns dos inscritos não postaram nada no fórum

e, logo depois, as desistências foram aumentando. O que me chamou a atenção nesse estado

de coisas foi que os participantes do curso eram professores da universidade, com mestrado e

doutorado.

Fiz as tarefas do curso e recebi o certificando de participação, mas fiquei um tanto

decepcionado com a minha primeira experiência de ensino a distância. Sendo ou não sendo

como haviam nos dito nos primeiros encontros, era incontestável que chegava na universidade
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para ficar, pois as tecnologias da informação e comunicação possibilitaram a implementação

de uma política pública e privada de expansão do ensino superior, compensando os recursos

sempre insuficientes para a primeira e rendendo lucros nunca bastante para a segunda.

Quando resolvi fazer  meu projeto de doutorado, pensei,  primeiro,  em continuar na

linha do que tinha pesquisado no mestrado, a semântica dos tempos verbais do português, o

que seria um trabalho de cunho eminentemente teórico. Minha esposa me perguntou, num

momento em que eu estava cheio de dúvidas, por que eu não fazia uma pesquisa que pudesse

ajudar os outros, ao invés de continuar a pesquisar uma área puramente teórica. Considerei as

suas palavras  e dois aspectos  se  juntaram em minha cabeça:  produção textual  e  ensino a

distância. Produção textual, porque o texto sempre esteve presente em minha vida, tanto em

minhas atividades docentes quanto fora delas; ensino a distância, porque, por conta mesmo da

minha experiência negativa com ele, era um desafio investigá-lo. Então, resolvi pesquisá-los,

e desse modo nasceu o meu projeto de pesquisa sobre o ensino-aprendizagem de produção

textual a distância.

Minha proposta original de pesquisar a produção de textos no ensino a distância tinha

o  objetivo  de  investigar  a  viabilidade  da  produção  textual  nessa  modalidade  de  ensino,

comparando-a com a presencial.  Esse projeto, no entanto, foi substituído por outro, que se

transformou nesta tese e foi o resultado do meu encontro epistemológico com a abordagem

hermenêutico-fenomenológica e as teorias da complexidade e transdisciplinaridade. 

Esse meu encontro epistemológico, que provocou uma redefinição completa dos meus

objetivos de pesquisa, só se tornou possível graças às pessoas que me ajudaram nas tortuosas

reflexões que pude fazer no contexto do meu doutorado. A minha orientadora Profa. Dra.

Maximina Maria Freire, que, por meio de suas aulas e orientações, foi quem primeiro me fez

enveredar  pelo  caminho  sem  retorno  de  quem  se  vê  fisgado  pela  complexidade,

transdisciplinaridade,  hermenêutica  e  fenomenologia.  Além  dela,  os  meus  muitos

companheiros  e  companheiras  de pós-graduação e  pós-graduados,  compartilhando comigo

suas  dúvidas  e  ideias  nos  acalorados  debates,  em  nossas  aulas  e  reuniões,  contribuíram

imensamente para o meu processo de formação.

Não posso  deixar  de  citar  o  espaço privilegiado  para  as  nossas  reflexões  que  é  o

GPeAHFC  –  Grupo  de  Pesquisa  da  Abordagem  Hermenêutico-Fenomenológica  e

Complexidade.  A atmosfera  de  liberdade  para  compartilharmos  nossas  dúvidas  e  nossas

fragmentadas ideias, aliada à generosidade de todos, para com as inevitáveis inconsistências

de raciocínios de uns e outros, faz do grupo um lócus de amadurecimento dos nossos saberes.

No  contexto  das  reflexões  compartilhadas  no  GPeAHFC,  sempre  muito  sábias,  devemos
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muito  às  intervenções  da  Profa.  Dra.  Maria  Antonieta  Alba  Celani  que,  do  alto  de  sua

sabedoria e humildade, nos é modelo de vida intelectual séria e profícua sem o espírito de

elitismo e estrelismo.

Este  meu  trabalho  se  fundamenta  teoricamente  na  complexidade  e  na

transdisciplinaridade e metodologicamente na abordagem hermenêutico-fenomenológica, uma

metodologia de pesquisa para as ciências humanas, por meio da qual são feitas a descrição e a

interpretação dos textos que registram a vivência de um fenômeno da experiência humana

pela ótica de quem o experiencia. Complexidade e transdisciplinaridade estão no âmbito de

teorias do conhecimento, de natureza paradigmática e, como tais, são representantes de uma

visão  do  mundo  e  da  existência  humana  que  plasma  a  natureza  daquilo  que  vivemos  e

buscamos  conhecer.  A abordagem  hermenêutico-fenomenológica  é  uma  metodologia  de

compreensão das vivências humanas, entre as quais estão aquelas que investigo. É herdeira de

um  esforço  milenar  em  interpretar  o  humano,  sendo  que  a  sua  compreensão  passa

necessariamente pela da linguagem. Assim, o esforço empreendido por meio da Abordagem

Hermenêutico-Fenomenológica se inscreve naquela tradição iniciada por Platão e Aristóteles,

no  Crátilo  e  na  Ética  a  Nicômaco,  que  buscam  conhecer  os  meandros  da  linguagem,

submetendo-a a uma reflexão sobre sua natureza fugidia,  e uma compreensão do homem,

descrevendo as suas experiências de vida.

Ao  buscar  compreender  uma  experiência  vivida,  um  fenômeno  -  o  ensino-

aprendizagem  de  produção  textual  em  um  curso  a  distância  para  graduandos, em  uma

perspectiva complexa e transdisciplinar -, que é o que investigo nesta pesquisa, é necessário

estar aberto para uma compreensão da existência que não seja dogmática,  uma vez que o

dogmatismo já tem todas as respostas prontas e erradas para as perguntas que nos assaltam.

Muitos  modelos  interpretativos  da  humanidade  e  do  mundo  carregam  o  desejo  da

previsibilidade, da constância e da certeza, como costumam fazer algumas doutrinas religiosas

e teorias econômicas, fundamentadas numa crença de que o mundo e o homem, ou são obra

de  uma  mente  divina  controladora  e,  portanto  sujeitos  às  determinações  de  sua  vontade

revelada  ipsis  litteris em  algum  livro  sagrado,  ou  de  uma  vontade  do  mercado,  cuja

racionalidade  e  previsibilidade  poderiam  ser  expressas  em  fórmulas  matemáticas.  Uns  e

outros,  no entanto,  se revelam falaciosos  nas contradições  históricas  que escandalizam os

ingênuos crentes e desmoralizam os cínicos economistas. 

Razão  tinham  os  gregos  antigos  que  achavam  que  os  deuses  brincavam  com  os

homens e riam de sua sorte, enquanto as parcas teciam os seus destinos. É num contexto de

precariedade  e  de  resiliência  do  mundo  e  do  homem  que  se  insere  o  paradigma  da
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complexidade, um modo de olhar para a realidade em que vivemos, procurando percebê-la

sem preconcebidos, vendo-a em suas incertezas e contradições, conflitos e resistências. Uma

das  características  dos  pensamentos  doutrinários  e  dogmáticos  é  formularem modelos  de

compreensão simplificados e previsíveis que garantam a tranquilidade de que não terão de se

haver com contradições, mas como as há, o que fazem é negar o evidente e fecharem-se em si

mesmos.  O pensamento  complexo,  no entanto,  tem compromisso  com a incompletude  do

conhecimento e tenta conceber a articulação, a identidade e a diferença de sermos ao mesmo

tempo físicos, biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais. A complexidade não está

na realidade, mas é o seu próprio fundamento (MORIN, 2013, p. 176, 272).

O nascimento da consciência da complexidade é uma reação à fragmentação inerente à

concepção cartesiana da ciência moderna que se tornou um paradigma dominante no mundo

moderno. Esse paradigma separou o sujeito pensante do objeto do conhecimento, tendo assim

uma natureza disjuntiva que separou não só filosofia e ciência, mas os próprios campos das

ciências se tornaram incomunicáveis. Para fazer frente à complexidade de um mundo em que

tudo  é  entrelaçado,  buscou-se  uma  redução  dessa  complexidade  por  meio  da

hiperespecialização, fazendo-se cortes arbitrários do tecido da realidade e passou-se a crer que

esses retalhos eram o próprio real. Tornou-se ideal do pensamento científico cartesiano, por

meio  desse  método  mutilante,  buscar  uma  ordem  perfeita  que  existiria  subjacente  às

complexidades  aparentes  do mundo.  Essa ordem artificialmente unifica  o que é diverso e

destrói a conjunção do uno e do múltiplo (MORIN, 2008, p. 16 – 18).

Ao separar o sujeito do objeto do conhecimento e compartimentar este objeto de forma

a  simplificá-lo  cada  vez  mais,  o  cartesianismo  da  ciência  pretendeu  dar  às  suas  visões

fragmentadas do mundo o estatuto de verdade objetiva, independente das subjetividades dos

intérpretes. No entanto, ele fez questão de esquecer que o conhecimento é uma tradução da

realidade  e  não  uma  revelação  do  real  e  que,  como  tradução,  todo  conhecimento  é

conhecimento  de  um sujeito  sócio-histórico  e  psicologicamente  situado,  tendo,  assim,  as

marcas desse sujeito. Segundo Morin (2008, p. 161):

[…] somos co-produtores do objeto que conhecemos; cooperamos como o mundo
exterior  e  é  esta  co-produção  que  nos  dá  a  objetividade  do  objeto.  Somos  co-
produtores da objetividade. É por isso que fiz da objetividade científica não apenas
um dado, mas também um produto.

O conhecimento como compreendido pela ciência cartesiana é, portanto, fragmentado

e impessoal, como que só assim ele pudesse ser claro e distinto, reduzido a unidades discretas,

sendo que toda contradição e descontrole deve ser silenciado em favor de uma louvação do
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racional, num movimento falsificador de racionalização do saber. Nesse modelo de conceber

o  conhecimento,  não  há  lugar  para  a  imaginação,  fantasias  e  inveções,  de  forma  que  os

grandes  sábios  são  vistos  como  máquinas  pensantes,  não  tocados  pela  caoticidade  da

subjetividade humana. Esse mundo onírico, poético e, às vezes, trágico – quantos homens de

ciência não enlouqueceram ou se mataram? – não faz parte da epistemologia; quando aceito é

relegado às biografias, como apêndices envergonhados de mentes brilhantes (Morin, 2008, p.

80 –  81).  Na verdade essa ciência  é  uma espécie  de  nova teologia,  com seus  dogmas  e

verdades reveladas pela razão de mentes sem pecados.

As disciplinas são a materialização palpável da fragmentação e impessoalização do

conhecimento,  como  concebido  pelo  pensamento  científico  cartesiano.  Predispõem  o

investigador à superespecialização e coisificam o objeto do conhecimento, que isolado, perde

a relação com o contexto maior do qual faz parte. Ao se isolar das demais disciplinas, cada

uma delas se dedica a resolver o seu problema, perdendo de vista todas as questões que a

ultrapassam (MORIN; ALMEIDA; CARVALHO, 2013, p. 40). Cada uma, no seu feudo, nada

sabendo dos demais, se arroga a dona da verdade, ignorando o quão estreito e até artificial é o

saber que detém.

Segundo Morin (2003, p. 13 -14):

De  fato,  a  hiperespecialização  impede  de  ver  o  global  (que  ela  fragmenta  em
parcelas), bem como o essencial (que ela dilui). Ora, os problemas essenciais nunca
são parceláveis, e os problemas globais são cada vez mais essenciais. Além disso,
todos os problemas particulares só podem ser posicionados e pensados corretamente
em seus contextos;  e  o próprio contexto desses  problemas deve ser  posicionado,
cada vez mais, no contexto planetário.
Ao mesmo tempo, o retalhamento das disciplinas torna impossível apreender “o que
é tecido junto”, isto é, o complexo, segundo o sentido original do termo (grifo do
autor).

Falar em disciplina faz-nos lembrar da escola, porque o que melhor a caracteriza são

os seus currículos com disciplinas isoladas uma das outras, por meio das quais são ensinados

os saberes parcelados, reproduzindo os modelos que se tornaram hegemônicos nas ciências.

Os  alunos  passam  anos  estudando,  mas  muitas  vezes  não  conseguem  relacionar  o  que

aprenderam e nem dar sentido aos fragmentos de saberes que por acaso conseguiram manter

na memória. Morin (2003, p. 15) nos lembra que 

Em vez de corrigir esses desenvolvimentos, nosso sistema de ensino obedece a eles.
Na escola primária nos ensinam a isolar os objetos (de seu meio ambiente), a separar
as disciplinas (em vez de reconhecer suas correlações), a dissociar os problemas, em
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vez de reunir e integrar. Obrigam-nos a reduzir o complexo ao simples, isto é, a
separar o que está ligado; a decompor, e não a recompor; e a eliminar tudo que causa
desordens ou contradições em nosso entendimento.

No contexto da preocupação com a crescente disciplinarização dos saberes, em todas

as  áreas  e  principalmente  na  educação,  é  que  surge,  entre  alguns  homens  de  ciência,  o

conceito de transdisciplinaridade, como uma forma de fazer frente aos prejuízos humanos e

ecológicos  causados  pela  fragmentação  do  pensamento.  É  na  luta  para  propor  um modo

diferente de pensar e viver o mundo numa lógica oposta ao do cartesianismo que tende à

fragmentação e a disciplinarização atomizante dos saberes é que a transdisciplinaridade e a

complexidade  têm  um  encontro  feliz.  Complexidade  e  transdisciplinaridade  têm  um

compromisso com o homem todo e com a ligação dos saberes que devem servir para a sua

integração interior e não para a desagregação causada pelo sem sentido de um mundo onde os

saberes nãos se comunicam. São esses objetivos comuns, de oposição à disciplinarização que

separam o que naturalmente é unido, que articulam essas duas abordagens.

Para Nicolescu (2008, p. 101), a transdisciplinaridade é a ciência e a arte de descobrir

pontes, tanto entre os diferentes campos do conhecimento quanto entre os diferentes seres.

Descobrir pontes é buscar ligações entre o que está afastado disciplinarmente, para que os

saberes  possam  fazer  sentido  novamente  e  isso  faça  o  homem  mais  humano.  Ser

transdisciplinar é rasgar o tecido das disciplinas e resgatar o homem todo, sua subjetividade e

todos  os  seus  saberes,  sejam  eles  científicos,  culturais  ou  religiosos,  porque  o  homem

fragmentado é doente e infeliz, faz mal a ele mesmo, à sua coletividade e ao mundo. Segundo

Nicolescu (2000 p. 15):

A transdisciplinaridade, como o prefixo 'trans' indica, diz respeito àquilo que está ao
mesmo  tempo  entre  as  disciplinas,  através  das  diferentes  disciplinas  e  além de
qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual
um dos imperativos é a unidade do conhecimento (grifo dos autores).

Ainda  sobre  a  transdisciplinaridade,  Nicolescu  (2008,  p.  55)  diz  que  “[...] é,  no

entanto, radicalmente distinta […]”, por sua finalidade: a compreensão do mundo presente,

impossível de ser inscrita na pesquisa disciplinar. Assim, podemos perceber as afinidades que

aproximam transdisciplinaridade e complexidade: hoje é até mesmo quase impossível pensar

em uma sem também pensar na outra, uma vez que, de fato, se tornaram interdependentes em

um tal grau que a transdisciplinaridade incorporou a complexidade, passando a considerá-la

como um de seus três pilares fundamentais.

No que diz respeito à fragmentação disciplinar, a escola tem um papel de destaque
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entre os aparelhos ideológicos, pois é um meio privilegiado de reprodução do pensamento

hegemônico.  Embora  a  disciplinarização  dos  saberes  esteja  em todo  lugar,  é  lá,  por  sua

própria natureza formativa, o lugar por excelência de transmissão e perpetuação da ideologia

mutiladora  do  saber  que  é  o  pensamento  da  ciência  cartesiana.  Por  ser,  assim,  o  lócus

metabólico  por  excelência  da  ideologia  cartesiana  hegemônica,  no  entanto,

contraditoriamente,  o  sistema  educacional  é  também  o  melhor  lugar  para  transformá-la,

transformando-se. Intervir nele é o que se propõem a complexidade e a transdisciplinaridade,

conjuntamente,  buscando  um  novo  paradigma,  que,  em  vez  de  uma  inteligência  cega  e

irresponsável, forme uma capaz de compreender o contexto e a complexidade de todas as

coisas, e assim se torne co-responsável pelo nosso mundo.

A transdisciplinaridade e a complexidade são, como expresso, o fundamento teórico-

metodológico que sustentou a elaboração e desenvolvimento do curso de produção textual a

distância,  objeto  desta  pesquisa.  Durante  a  elaboração  desse  curso,  procurei  pensá-lo  e

organizá-lo como uma teia,  com conteúdos programáticos  interconectados que,  ao mesmo

tempo  que  progrediam,  retomavam  o  já  visto:  de  uma  certa  forma  a  primeira  unidade

prefigurava as possíveis temáticas das outras unidades, sem, no entanto, fechá-las. Devia ser

aberto e flexível às demandas originadas das relações de ensino-aprendizagem, por isso uma

parte  substancial  dele  foi  elaborado  em  sua  plena  vigência.  No  que  diz  respeito  ao

desenvolvimento do curso, promovi uma reflexão crítica sobre a produção textual, a leitura e

as suas relações com a escola, promovi um diálogo aberto e ético entre os participantes e

sempre estive aberto a ouvir e atender as suas necessidades. Desde o início do curso, procurei

também não deixar os alunos ficarem alienados da proposta curricular que o animava, fazendo

sempre referência às estratégias que estava me esforçando para adotar, para que o mesmo

pudesse ser complexo e transdisciplinar.

Na  complexidade  do  real  que,  no  curso,  se  materializava  em  seu  conteúdo

programático e nas relações de ensino-aprendizagem que se deram num contexto a distância,

empreendi esforços para ligar o ser e o saber. O objeto transdisciplinar, o texto, e os sujeitos

transdisciplinares,  todos nós que participávamos do seu processo de ensino-aprendizagem,

não  devíamos  estar  separados.  O  texto  não  podia  ser  desligado  da  vida  e  simplesmente

produzido, corrigido e devolvido a seus donos, mas devia ser visto como uma expressão da

vida, historicamente construída a cada esforço que empreendemos para pôr os nossos vagos e

fugidios  pensamentos  numa  forma  escrita  suficientemente  coerente,  para  que  possam ser

compreendidos por nós mesmos e pelos outros.

No contexto da perspectiva complexa e transdisciplinar almejada, procurei adotar, nas
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atividades  desenvolvidas  no  curso,  uma  concepção  discursiva  do  texto  (PÉCORA,  1999;

BRONCKART, 2003; BAGNO et al., 2007). Isso não é um método, mas uma visão de que o

texto é uma atividade discursiva, em que o seu autor está situado  socio-historicamente e a

escrita é uma ação de linguagem entre sujeitos de discurso. Para essa concepção, se essas

condições não forem levadas em conta, não é possível que haja produção de textos autênticos.

Essa  perspectiva  discursiva,  ou  melhor,  sociodiscursiva,  adotada  no  curso,  é,  sem

dúvida, uma perspectiva complexa e transdisciplinar, uma vez que não concebe o sujeito e o

texto  como  entidades  isoladas,  mas  situadas  sócio-historico-culturalmente.  Nessa  visão,  o

produtor do texto é, de fato, um sujeito transdisciplinar e o texto, um objeto transdisciplinar,

porque  complexos;  se  interpenetram  e  se  modificam  mutualmente,  já  que  o  diálogo  do

produtor com o texto é sem fim, e, embora o texto seja um produto de quem o produz, ele,

cada vez mais refinado, causa em seu produtor transformações inimagináveis.

A abordagem hermenêutico-fenomenológica é a linha metodológica utilizada para a

descrição  e  interpretação  do  material  textual  produzido  nesta  pesquisa.  Esta  é  uma

metodologia qualitativa que busca compreender as experiências humanas, às quais se pode

atribuir  sentido.  Ela  não analisa  dados,  mas  interpreta  experiências  vividas,  que  não  são

coletadas por meio de tabelas e questionários, mas, literalmente emergem de uma experiência

vivida, em que o pesquisador não está separado das experiências daqueles que quer conhecer,

mas participa delas, e até, mesmo as compartilha, se tornando, ele mesmo, interprete de sua

própria experiência. Nesse sentido, como afirma Freire (2012, p. 182) “[...] objetividade e

subjetividade assumem papéis complementares e igualmente importantes […]”.

Segundo  van  Manen  (1990,  p.  18  –  19),  uma  ciência  humana  hermenêutica

fenomenológica se interessa pelo mundo humano como o vivemos, não se utiliza de testes

experimentais, mas quer encontrar seres humanos engajados em seus próprios mundos. Busca

descrever e interpretar os significados embebidos nas situações a vida-mundo. Para o autor

(van MANEN, 1990, p. 4), à fenomeologia cabe descrever como se orienta  a experiencia

vivida e à hermenêutica cabe descrever como se interpreta os textos da vida.

Embora  tenha  sido  van  Menen  (1990),  quem  teve  a  iniciativa  de  aproximar  a

hermenêutica e a fenomenologia e associá-las numa metodologia para as ciências humanas,

sua proposta não foi simplesmente adotada para os trabalhos de Linguística Aplicada que têm

sido  desenvolvidos  no  contexto  do  GPeAHFC  –  Grupo  de  Pesquisa  da  Abordagem

Hermenêutico-Fenomenológica e Complexidade. As pesquisas defendidas no LAEL-PUC-SP,

que adotam essa abordagem, a tem utilizado na perspectiva de Freire (2007, 2010, 2012), que

redefiniu parte de sua metodologia e renomeou a abordagem, colocando um hífen entre os
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dois termos, porque seu nome em inglês hermeutic fenonenological e o enfoque atribuído por

van Manen (1990), tendem a dar mais destaque à sua parte fenomenológica. Segundo Freire

(2012,  p.  189),  denominar  a  abordagem  hermenêutico-fenomenológica  intencionalmente

hifenizada tem o objetivo de “[...] ressaltar o caráter indissociável e igualmente relevante que

percebo na intenção de descrever e interpretar fenômenos da experiência humana, procurando

desvelar ou aproximar-me de sua essência […]”.

O fenômeno que busco compreender, como já foi anunciado, é o ensino-aprendizagem

de produção textual para graduandos em um curso a distância sob uma perspectiva complexa

e  transdisciplinar.  Esta  pesquisa  foi  realizada  com alunos  de  uma  universidade  pública  e

consistiu da descrição e interpretação do material textual produzido no contexto daquele curso

de extensão, que foi realizado no ambiente virtual da plataforma Moodle. 

Esta  pesquisa  busca  a  compreensão  das  experiências  vividas  pelos  participantes

daquela ação extensionista: os seus alunos, graduandos de alguns cursos da universidade, e do

professor que, no caso, fui eu mesmo, o pesquisador que redige este trabalho. As experiências

que vivenciamos e compartilhamos, como integrantes de um projeto de ensino-aprendizagem

textual  a distância,  se deram no período de junho a setembro de 2013. Foi nesse curto e

apertado calendário que buscamos um tempo para refletir sobre o texto e, ao refletir sobre

esse complexo e transdisciplinar produto de nossa cultura, também exercitamos sua produção.

Trabalhamos  com  textos  de  vários  gêneros,  tais  como  artigo  de  jornal,  editorial,

redação escolar, textos dissertativo-argumentativos, descrições, textos literários em poesia e

prosa e ensaios, além de textos audiovisuais, tendo como pressuposto que o trabalho com

gêneros diferentes contribui para a competência textual e comunicativa dos estudantes. Tudo

isso foi feito, no entanto, sem que a questão do gênero fosse diretamente tratada.

Há, hoje em dia, muitos professores que preferem ensinar a produção textual por meio

da conceituação explícita de gêneros. No curso que ministrei, contudo escolhi não trabalhar

assim, embora conheça as suas qualidades, porque devido a sua curta duração, dar atenção aos

gêneros me obrigaria a abordar um número muito restrito deles, o que iria contra a minha

intenção de adotar uma perspectiva mais panorâmica, em que vários temas seriam tratados de

modo não exaustivo, mas de forma a permitir aos alunos tomar consciência deles, provocando

uma reflexão que deveria ter um impacto na sua produção textual futura, para além do curso.

Os textos que foram produzidos eram necessariamente uma experiência incompleta, não era

possível que fosse diferente, mas o debate sobre o seu fazer é que deveria fazer a diferença. 

Naquele  ambiente  virtual,  nós,  os  sujeitos  transdisciplinares,  procuramos  reaver  os

laços que temos com o objeto transdisciplinar, que é o texto. Percebemos que aqueles laços,
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que deveriam ser  indicativos  de  nossa  experiência  textual  coletiva  da construção de uma

identidade escrevente, na verdade, muitas vezes, são cadeias que nos prendem a vivências

dolorosas, das quais nem queremos nos lembrar, mas que nos fazem paralisar todas as vezes

que desejamos nos apropriar da invenção do deus Thot. Vimos que o nosso texto podia nos

parecer um tecido roto, uma mortalha a nos assombrar à luz do dia; contudo, se pudéssemos

olhar para ele com coragem e sabedoria, o que antes era motivo de vergonha poderia se fazer

em resgate de nossa autoestima. O sujeito transdisciplinar e o objeto transdisciplinar, agora

entrelaçados numa textualidade vivencial, são uma e a mesma coisa.

A nossa reflexão nos fez ver que o único modo de reaver o texto para a nossa vida é

fazer como as crianças que, ao se alfabetizarem, não se envergonham de seus rabiscos e seus

desenhos  inverossímeis,  mas  se  sentem  felizes  por  se  expressarem  textualmente  naquela

linguagem tão pessoal. Aos poucos, o que só faz sentido para elas mesmas começa a emergir

em significados identificáveis pelos outros e, o que antes não podiam comunicar, passam a

poder. A única razão para saírem da algaravia para a ortografia é não se envergonharem de

suas textualizações e não desistirem de rabiscar. É isso que devemos fazer, para reaver o

nosso texto perdido, não nos envergonharmos de nossas algaravias e continuarmos a rabiscar.

O resgate de nosso texto, para a nossa vida, começa com o resgate de nossa história textual,

que começou um dia, quando nossa mão inábil tomou do lápis e pela primeira vez traçou

aqueles rabiscos ininteligíveis, que ao invés de nos envergonhar nos alegraram, só por sermos

capazes de fazê-los. O texto floresce quando nos libertamos da obrigação de esconder os seus

espinhos.

Almejando  uma  compreensão  dessa  nossa  experiência,  o  objetivo  específico  desta

pesquisa  foi descrever  e  interpretar  o  ensino-aprendizagem  da  produção  textual,  como

fenômeno da experiência humana, num curso de língua materna a distância para graduandos,

em  uma  perspectiva  complexa  e  transdisciplinar.  Por  ele,  propus  investigar  vivências  e

experiências  dos  alunos  e  do  professor  ao  compartilharmos  um  espaço  de  ensino-

aprendizagem textual no ambiente virtual Moodle, buscando obter subsídios para a elaboração

de  futuros  programas  de  cursos  de  produção  textual  a  distância  e  para  a  formação  de

professores para essa modalidade de ensino-aprendizagem.

A  descrição  e  interpretação  de  nossa  experiência  visou  dar  uma  resposta  a  um

questionamento expresso na seguinte pergunta de pesquisa:  Qual  a natureza do fenômeno

ensino-aprendizagem  de  produção  textual  em  um  curso  a  distância  para  estudantes

universitários, numa perspectiva complexa e transdisciplinar, como uma experiência vivida

por seus participantes, alunos e professor?
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Este trabalho está filiado teórico-metodologicamente à linha de pesquisa Linguagem e

Tecnologia,  integrando  o  projeto  de  pesquisa  “Interfaces  e  ambientes  digitais  de

aprendizagem  de  línguas  e  formação  de  professores”,  desenvolvido  pela  Profa.  Dra.

Maximina Maria Freire. Está inserido no conjunto de trabalhos que investigam questões sobre

aprendizagem de língua materna e estrangeira no contexto digital, desenvolvidos no LAEL-

PUC-SP,  compondo,  mais  especificamente,  o  corpo  de  pesquisas  que  integram  o

GPeAHFC/CNPq – Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e

Complexidade,  o  qual,  tendo  a  abordagem  hermenêutico-fenomenológica  como  sua

metodologia interpretativa,  têm produzido um bom número de dissertações e teses que se

fundamentam  teoricamente  na  complexidade  e/ou  transdisciplinaridade,  além  de  outros

referenciais teóricos..

No contexto das muitas dissertações e teses defendidas, cito o estudo de D’Esposito

(2012) que focaliza a produção textual em língua inglesa para professores da rede pública,

articulando  a  complexidade  à  abordagem  hermenêutico-fenomenológica.  Igual  suporte

téorico-metodológico  foi  utilizado  por  Batista  (2012)  ao  desenvolver  um curso  online de

formação para graduandos, futuros professores de inglês. Pitombeira (2013) e Silva (2014)

também  seguiram  a  mesma  trilha  teórico-metodológica  em  suas  pesquisas:  a  primeira,

focalizando a formação tecnológica emergente do desenho de um curso de licenciatura em

Letras,  e  a  segunda,  abordando o  desenho e  a  implementação  de  um curso de  francês  a

distância, embasado na complexidade. 

Outros trabalhos que se fundamentam teoricamente na complexidade, mas investigam

fenômenos  educacionais  não ligados às interfaces  digitais  são representados por:  Resende

(2010), que investiga a constituição identitária de refugiados na cidade de São Paulo; Oliveira

(2012),  que  estuda  a  vivência  de  graduandos  de  Educação  Física  na  disciplina  Produção

Textual; Souza (2012), que aborda os desafios, reflexões e (trans)formação do professor de

inglês/course designer na hotelaria; Aires (2014) que se dedica à procura do self, estudando a

vivencia de professores de línguas no exterior; e Simone (2014) que se dedica a investigar

como alunos do Ensino Médio na rede pública se engajam na leitura, em língua inglesa, de

textos oriundos de fontes diversas.
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Dentre os trabalhos realizados no âmbito do GPeAHFC/CNPq, dois são investigações

de  fenômenos  relacionados  à  produção  textual  em  língua  materna:  Pereira  (2009),  que

investiga a produção escrita em língua maternal nas interfaces papel e blog, e Oliveira (2013),

citada  anteriormente,  que  estuda  a  produção  textual  no  ambiente  presencial.  Esses  dois

trabalhos dialogam mais de perto com este meu do que os demais no que diz respeito aos seus

objetos de investigação,  embora haja algumas diferenças entre suas escolhas e as minhas:

Pereira (2009) investiga a produção textual no contexto digital,  mas não usa o referencial

teórico  da  complexidade;  Oliveira  (2013)  a  investiga  no  contexto  presencial,  mas  usa  o

referencia  teórico  da  complexidade.  Assim sendo,  compartilho  com o  primeiro  a  mesma

temática e o contexto virtual, mas não o referencial teórico; com a segunda, compartilho a

temática e o referencial teórico, mas não o ambiente, o meu é virtual e o dela, presencial.Meu

trabalho,  que  consubstancia  o  esforço  de  compreensão  do  fenômeno  que  investigo,  está

composto em cinco partes. No primeiro capítulo apresento o referencial teórico da pesquisa,

no  qual  são  expostos  os  aspectos  da  complexidade  e  da  transdisciplinaridade  que  são

pertinentes no contexto da pesquisa e, também, os de uma abordagem discursiva de texto. No

segundo capítulo apresento a orientação metodológica adotada, a abordagem hermenêutico-

fenomenológica, juntamente com o contexto da pesquisa, seus participantes, os instrumentos e

procedimentos de coleta, uma revisão dos caminhos percorridos na constituição da tradição

interpretativa ocidental e, por fim, os procedimentos de interpretação. O terceiro capítulo é

uma descrição pormenorizada das atividades desenvolvidas no contexto do curso de produção

textual  a  distância  investigado,  desde os  seus  momentos  iniciais  até  a  sua  finalização.  O

quarto  capítulo  é  a  apresentação  da  interpretação  do  fenômeno  investigado,  no  qual  são

identificados  os  temas  e  subtemas  representativos  da  sua  essência.  Finalizo  este  estudo,

apresentando  minhas  considerações  finais,  na  qual  retomo a  pergunta  de  pesquisa,  reflito

sobre  algumas  questões  que  emergiram  ao  longo  da  investigação  e  comento  sobre  os

caminhos que ela sinaliza para futuras pesquisas.
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Inicio  este  capítulo,  apresentando duas  perspectivas  teóricas  que deram suporte  às

atividades  realizadas  no  curso  de  produção  de  textos  a  distância,  objeto  deste  estudo:  a

complexidade,  que  propõe  uma  nova  compreensão  da  realidade  e  da  educação;  e  a

transdisciplinaridade, que defende a transcendência das fronteiras entre os diferentes tipos de

conhecimento.  Abordo,  também,  questões  relacionadas  à  produção textual,  esclarecendo a

concepção discursiva de texto, adotada neste estudo.

1.1 A Complexidade

Segundo Morin (2008, p. 11), em 1973, ele tratou da lógica complexa no artigo Para

além da complicação, a complexidade. Este título poderia servir como ponto de partida para

uma  compreensão  da  complexidade,  porque marca  bem a  distinção  entre  as  duas  noções

referidas nele. O primeiro conceito está relacionado a embaraçamento e confusão, a coisas

que estão espalhadas desordenadamente sem nenhuma relação entre si, à balbúrdia; o segundo

conceito,  por  outro  lado,  é  um metaconceito,  que  não poderia  ser  simplificado  em umas

poucas  palavras,  mas  está  relacionado  à  natureza  da  vida,  que  comporta  realidades

contraditórias  que  se  interpenetram e são complementares,  ao  invés  de  serem atômicas  e

desconexas. Enquanto complicação significa a desarmonia aparente, a complexidade aponta

para uma harmonia profunda que anima o real: ela expressa uma concepção de mundo em que

não há lugar para a solidão, porque tudo está necessariamente interligado, constituindo um

todo inconcluso, para além das aparências. 

Morin (2010, p. 189) afirma que a complexidade é um desafio ao complexo, não uma

solução. Isso pode ser desapontador, já que geralmente procuramos por soluções que resolvam

de vez os nossos problemas. O desejo de resultados fáceis, no entanto, é uma armadilha, pois

bem  sabemos  que as pretensas respostas conclusivas logo se revelam:  o que são pura

pretensão. A complexidade é um desafio, não uma solução, porque o complexo não é algo que

se  resolva  e  acabe,  por  ser  próprio  da  realidade  ser  assim,  mas  põe  à  prova  as  nossas

disposições para a compreensão dos fenômenos.

A complexidade, na  perspectiva  de  Morin, não tem as  respostas  prontas  para  os

problemas que nos assolam, mas, antes, propõe um conjunto de princípios para que possamos

lidar com os desafios do  mundo, naturalmente complexo. Para Morin (2010, p. 190), “O

conhecimento complexo procura situar seu objeto na rede à qual se encontra conectado [...]”,
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contrariamente ao pensamento simplificador cartesiano que isola o objeto de seu contexto,

quando  quer  compreendê-lo. A Complexidade, então, busca a religação dos saberes, se

opondo à sua fragmentação.

Para  Morin (2003, 2008, 2010), a  complexidade  representa  uma viragem

paradigmática. Como construto teórico, é recente, desenvolveu-se a partir dos anos 1970, mas,

de outro modo, é muito antiga, porque é constituinte  da natureza humana e do mundo. Ela,

como um movimento de pensamento, está em contraposição à fragmentação dos saberes nas

ciências, na filosofia e na educação, resultado epistemológico do paradigma simplificador e

reducionista cartesiano, originado no século XVII,  que propõe a separação entre sujeito e

objeto e redução do objeto de conhecimento.

René Descartes (1596 – 1650) é considerado o fundador da filosofia moderna, uma

vez que os seus textos tiveram imensa influência nos trabalhos dos filósofos seguintes. Entre

seus vários escritos,  Discurso do método  é, certamente, a sua contribuição mais importante

para a ciência que se estabeleceu a partir  do século XVIII, cujos herdeiros são hoje mais

numerosos do que nunca, já que lá estão estabelecidos os princípios de uma ciência racional e

as regras para uma certa prática científica fundamentada na razão. O seu trabalho teve imenso

impacto, porque se contrapunha ao pensamento medieval, representado pela escolástica, que

ao invés da investigação e da dúvida se fundamentava na reprodução de um saber dogmático e

não prático.

Uma das regras que Descartes propugna para a ciência, a fim de se compreender um

problema  científico,  complexo  por  natureza,  é  dividir  os  seus  componentes  nas  menores

partes possíveis porque, dessa forma, se desmonta o problema em suas partes constituintes,

que, por serem mais simples, podem ser mais facilmente conhecidas. Assim, para Descartes o

saber se dá por meio da fragmentação do objeto do conhecimento; sua ciência, portanto, parte

do particular para o geral. Além disso, Descartes separa radicalmente o sujeito conhecedor do

objeto do conhecimento, que ficaria, desse modo, isento das marcas de quem o produziu. Isso

só seria possível por meio de uma razão purificada de elementos subjetivos, o que daria às

descobertas uma objetividade, com o estatuto de verdade.

Ingênuos  seríamos  nós,  se  acreditássemos  que  o  método  cartesiano  teria  impacto

apenas  nas  pesquisas  científicas.  Na  verdade,  as  suas  ideias  estabelecem  um  paradigma

filosófico-científico que se desenvolveu ao longo do tempo em que a ciência foi se tornando

cada vez  mais  hegemônica,  enquanto  o escolasticismo ia  perdendo terreno.  A hegemonia

dessa  ciência  se  estabelece  exatamente  porque  as  regras  de  Descartes  têm  um  sucesso

incontestável  na  escalada  do  conhecimento,  permitindo  que  uma  metodologia  científica
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rigorosa  se  desenvolvesse  muito  rapidamente,  e  esse  desenvolvimento  não  ficou  restrito

apenas aos laboratórios e academias, mas literalmente revolucionou o mundo material,  por

meio das tecnologias e que produziu. 

Muito mais que uma mudança do mundo material, da máquina a vapor, na revolução

industrial, até as sondas espaciais que, agora mesmo, tendo deixado a esfera do sistema solar,

se precipitam no espaço interestelar, as regras cartesianas transformaram a história do mundo

das  ideias,  provocando  mudanças  socioculturais,  uma  transformação  ideológica

paradigmática,  um  modo  de  pensar  o  mundo  em  que  as  ideias  de  Descartes  governam

soberanas.

Talvez  o  mais  característico  do  cartesianismo  reinante,  o  paradigma  tradicional

simplificador, no dizer de Morin, é que ao se concentrar e conhecer as partes,  o todo foi

esquecido. Essa é uma espécie de esquizofrenia ideológica, que se caracteriza por ser possível

se conhecer muito bem e profundamente um dado tema enquanto outro intimamente ligado a

ele  fica  completamente  ignorado.  Um exemplo,  que hoje  é  amplamente  reconhecido,  é  a

questão da ecologia: a ciência desenvolveu os mais sofisticados métodos de produção, mas

não cuidou de pensar no que é a razão da nossa existência e a de todas as outras espécies: a

terra. Assim, agricultura, pecuária e a indústria mais avançadas causam uma deterioração do

meio ambiente tão profunda, poluindo as águas, secando as fontes, envenenando o ar, que as

suas consequências ameaçam a própria vida no planeta.

Outra  marca  indelével  do  cartesianismo  pode  ser  constatada  na  teoria  econômica

neoliberal,  que leva  a  ideia  do parcelamento  dos  saberes  e da vida ao seu máximo grau,

extremamente deletério. Assim, o mercado financeiro, objetivando ganhar os maiores lucros,

privilegia  certos  investimentos,  enquanto  ignora  outros,  levando  grandes  parcelas  da

população às doenças, ao desemprego e aos conflitos sociais. Um exemplo flagrante da lógica

cartesiana do lucro é o mercado de medicamentos, que se transformaram em commodities, de

modo que, remédios para ricos, com perspectivas lucrativas, recebem vultosas verbas para

pesquisas, enquanto o desenvolvimento de remédios para as doenças de populações pobres,

como malária e chagas, fica marginalizado.

O paradigma cartesiano,  epistemologicamente racionalista  e simplificador, com sua

lógica  de  “[...]  revelar a simplicidade escondida por detrás da aparente multiplicidade e

desordem dos fenômenos [...]”  (MORIN, 2008, p. 86),  tornou-se hegemônico,  portanto e,

realmente, mudou a terra e o céu, com o seu fabuloso progresso científico e tecnológico, mas,

em contrapartida, fragmentou o conhecimento e a consciência do homem. Embora procure

descobrir a ordem do universo, contrariamente, causou desordem na terra por desconsiderar a
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natureza orgânica e complexa de nosso planeta, levando-o a uma desintegração progressiva,

fruto do que Morin (2008) chama de inteligência cega.

A  busca pelo saber,  por  meio  dessa  inteligência  cega  subjacente  às premissas

cartesianas, tornou-se, assim, um empecilho ao próprio saber e uma ameaça à sobrevivência

humana, pois ao separar, parcelar, fragmentar o mundo, que é complexo, perdeu de vista a sua

multidimensionalidade, levando a uma incapacidade  de reflexão adequada sobre ele. Uma

mente fragmentada não pode pensar um mundo, onde  os fenômenos são entrelaçados e

interdependentes, necessariamente comprimindo as suas muitas dimensões. A emergência do

pensamento complexo é uma busca em reverter esse quadro desalentador.

A complexidade procura um diálogo com o real, não o seu domínio, diferentemente

das pretensões do paradigma cartesiano. Ela considera a natureza ecológica do mundo, onde

todas as coisas são relacionadas e interdependentes, de tal maneira a formar uma rede, cujos

fios não podem ser tocados, sem que toda a organização seja afetada. Assim, respeitando a

natureza das intricadas interações do real, ela combate o determinismo, não  pretende  a

onisciência e reconhece a impossibilidade do conhecimento completo.

Porque a escola é um espaço privilegiado de reprodução de valores em circulação em

uma cultura,  uma das  preocupações  da  complexidade,  desde o seu início,  foi  provocar  o

pensamento  educacional,  para  que  questionasse  a  fragmentação  e  a  especialização  dos

saberes, propondo novos princípios, para superá-las.

Morin  (2008,  p.  106)  chama  a  atenção  para  a  necessidade  de  se  estabelecer

macroconceitos, que são como que princípios-guia do pensamento complexo. Moraes (2008,

p. 96) denomina-os de operadores cognitivos do pensamento complexo, porque os vê como

instrumentos para trabalhar a epistemologia e a metodologia do pensamento educacional. A

importância  desses macroconceitos  é a de apresentar  sucintamente os fundamentos  de um

conhecimento  extenso  e  elaborado  e facilitar  a  sua  compreensão  e  aplicação  pedagógica.

Morin (2003, p. 93-97) apresente sete princípios, um número que representa simbolicamente a

totalidade,  são  ele:  o  sistêmico,  o  hologramático,  o  retroativo,  o  recursivo,  o  da

autonomia/dependência,  o  dialógico  e  o  da  reintrodução  do  conhecimento  em  todo

conhecimento.

O  princípio  sistêmico,  ou sistêmico-organizacional, afirma  a  impossibilidade  do

conhecimento das partes sem o conhecimento do todo e vice-versa. O todo nunca é apenas a

soma de suas  partes, porque está sujeito a propriedades emergentes, ou seja, propriedades

imprevisíveis, emanadas da auto-organização das partes e da relação parte-todo. Num sistema,

tudo está relacionalmente imbricado e se determina mutuamente.  
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O princípio hologramático, embora possa lembrar o primeiro, não o repete, o que por

ele se afirma é que não apenas a parte está no todo, mas que o todo se inscreve em suas partes,

fazendo-se  representar nelas. A parte traz informações sobre o todo à semelhança de uma

imagem holográfica, cujos fragmentos têm informações dela inteira. 

O princípio da retroação ou do circuito retroativo é o dos processos autorreguladores

dos sistemas, em  que  a relação causa-efeito não é linear e unidirecional. A  causa,  pelo

contrário, age sobre o efeito que retroage sobre a causa, modificando-a, produzindo uma

causalidade circular fechada, um feedback. 

O princípio  da recursividade  ou do circuito  recursivo vai além da pura retroação,

refere-se a uma causalidade recursiva, uma espiral evolutiva dos sistemas; é mais do que uma

simples autorregulagem, mas uma auto-organização, sendo de natureza autopoiética, ou seja,

autoprodutora de si mesma. Segundo Morin (2008, p. 126), “No processo recursivo, os efeitos

e os produtos são necessários ao processo que os gera. O produto é produtor daquilo que o

produz.” 

O princípio da autonomia/dependência (auto-organização) é aquele da relação de um

organismo com o seu contexto, a auto-ecoorganização, em que autonomia e dependência não

são  antagônicas,  mas  necessárias  à  sobrevivência  e  à  reprodução.  É  assim  que  os  seres

humanos  desenvolvem  sua  autonomia,  na  dependência  de  uma  cultura  e  de  um  espaço

geográfico. 

O princípio dialógico é o  do diálogo dos contrários, de relações de oposição,  mas

também  complementares. Propõe-se por ele a superação das oposições clássicas

sujeito/objeto, indivíduo/sociedade, corpo/alma, racionalidade/intuição, ordem/desordem,

etc..., assinalando  uma relação de complementaridade naquilo que aparentemente é

antagônico.  Morin  (2003,  p.  95)  cita  Heráclito,  “Viver  de  morte,  morrer  de  vida”,  para

exemplificar a indissociabilidade entre elementos contrários.

O princípio da reintrodução  do conhecimento  em  todo  o  conhecimento  é o da

reintegração do sujeito ao processo de criação do conhecimento, sujeito esse

epistemologicamente abandonado pelo  cartesianismo  dominante, em busca de uma

objetividade absoluta. A subjetividade é agora reintroduzida nos processos de interpretação:

todo conhecimento é condicionado por quem o produz, jamais um saber absoluto.

Os sete princípios da complexidade foram retomados por Morin (2008, p. 106 – 109) e

articulados  no  simbólico  número  três,  que  representa  a  perfeição,  são  eles:  o  dialógico,

fundado na relação de unidade-dualidade na natureza; o recursivo, pelo qual se diz que  “[...]

tudo o que é produzido volta sobre o que o produziu num ciclo ele mesmo autoconstitutivo,
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auto-organizador  e  autoprodutor”  (MORIN, 2008 p.  108);  e  o  hologramático,  baseado na

relação parte-todo, segundo o qual não só a parte está no todo, mas também o todo se faz

representar em suas partes.

Morin  (2009,  p.  52)  afirma  que  o  núcleo  lógico  da  complexidade  é  o  princípio

dialógico.  Este  princípio  mostra  que  a  ordem  e  a  desordem,  embora  contrárias,  podem

colaborar e produzir organização e complexidade. Segundo o autor, elementos que são vistos

como  antagônicos,  são  também  complementares  (MORIN,  2008,  p.  107).  O  princípio

dialógico  nos  lembra  que  é  preciso  abandonar  os  velhos  sonhos  de  viver  em um mundo

estável e sem conflitos. Segundo ele, a instabilidade e as contradições são a mola do mundo: é

no embate dos contrários e na instabilidade que a realidade se forja, sempre mutável.

Esses três princípios estão intimamente relacionados como se fossem uma trindade. O

todo é constituído por suas partes contraditórias em relação dialógica, ao mesmo tempo em

que essas partes recursivamente se autorreproduzem e se voltam para o todo. Em suma, esses

princípios da complexidade compreendem o mundo como um sistema ecológico em que tudo

está interligado:  homem/natureza,  indivíduo/sociedade,  presente/futuro,  etc...  se constituem

mutuamente.Refletindo sobre o parágrafo anterior, é possível perceber a importância entre as

interações parte-todo, para a compreensão do que é a complexidade.  Uma ideia central  da

complexidade é a religação, que é antes de tudo a tomada de consciência de que não existe

nem todo nem parte absolutos: o todo não é nada sem as suas partes e não pode haver partes

sem que participem de um todo. Assim, não deveríamos falar em parte ou em todo, mas em

complexidade, que é uma realidade parte-todo solidária: hologramaticamente as partes não se

confundem com o todo, mas têm informações dele,  ao mesmo tempo que recursivamente,

têm, umas com as outras, uma relação semelhante aos ecos que reverberam numa caverna, e,

dialogicamente, só podem se constituir numa relação de oposição.

Segundo Ardoino (2010, p 549), não há necessariamente hierarquização entre partes e

todo, mas interdependência. Não se deveria considerar que o todo tivesse maior valor do que

as partes  e  vice-versa,  porque a parte  é  tão inseparável  do todo quanto o todo,  da parte,

embora o todo seja algo diferente do que a soma de suas partes. Segundo o autor: 

A globalização do conjunto, mais ainda do que sua totalidade, constitui uma
unidade, mas a diversidade que vai  provocar sua emergência não é ainda
obrigatoriamente  compreendida  como  intrinsecamente  heterogênea.  Dessa
forma,  encontramo-nos diante de uma pluralidade de elementos  distintos,
organizados e especificados, arrumados diferentemente e, por consequência,
providos de significações novas, especialmente graças ao jogo entre os elos
interativos. […] De acordo com nosso ponto de vista, o “conjunto” deverá



39

ainda supor, para poder ser reconhecido como complexo, a inteligência de
uma pluralidade de constituintes heterogêneos, inscritos numa história, ela
mesma aberta em relação às eventualidades de um devir (ARDUINO, 2010,
p. 549-550, grifo do autor).

A complexidade nos obriga a tomar uma posição epistemológica, para que possamos

olhar para o conhecimento sob uma perspectiva não cartesiana. Para Arduino (2010, p. 551), o

mundo é simples se visto pela ótica do princípio da ordem e de organização, mas essa é a

condição para que possa ser visto assim. Para uma outra ótica, no entanto, os fenômenos do

mundo  se  tornam complexos,  se  visto  pela  ótica  mais  refinada  e  sutil  da  inteligência  da

desordem. Os fenômenos serão vistos como não passíveis de decomposição “devido à própria

natureza  do  tecido  que  os  constitui,  em  função  da  inteligência  que  quer  compreendê-

lo.”(ARDUINO, 2010, p.551).

Segundo Arduino (2010,  p.  551),  ainda,  o conjunto,  que funciona como uma rede

interativa, “deixará entrever, mais profundamente, hierarquias entrelaçadas a partir das quais

serão  representados  efeitos  contrariantes,  até  mesmo  antagônicos,  que,  entretanto,  não

proíbem  a  manutenção  da  coerência  do  discurso  científico.”  A mudança  epistemológica,

portanto, não vai destruir os saberes que já temos, mas eles terão significados muito diferentes

de uma visão não complexa. Uma inteligência complexa sobre os fenômenos naturalmente

resultará,  em ações também complexas,  desafiando o senso comum de normalidade que a

hegemonia da inteligência cartesiana imprimiu nas ações que nascem de suas premissas tidas

como expressão da verdade pelos últimos quatrocentos anos.

Se  pensarmos  a  relação  ensino-aprendizagem,  levando  em  conta  as  mudanças

paradigmáticas  no  pensamento  e  na  ação  causadas  pela  emergência  da  complexidade,

necessariamente  teremos  que rever  nossos pré-conceitos  sobre ela,  forjados  no paradigma

cartesiano.  Teremos  que  repensar  nossas  concepções  sobre  sequências  didáticas,  livros

didáticos, noções de erros, de disciplina, etc... Enfim, pensar a relação ensino-aprendizagem,

segundo a complexidade, nos levará a conceber um modelo curricular muito distinto daquele

com o qual estamos acostumados. Esta é uma tarefa amedrontadora, mas desafiante, que vale

a pena ser tentada.

A complexidade, no entanto, não tem uma receita pronta, para intervir e resolver os

impasses,  colocados  pelo  pensamento  cartesiano,  presentes  no  mundo  e  reproduzido  na

escola. Morin (2013, p. 192), mesmo, afirma que a complexidade não tem metodologia, mas

pode ter método:
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O método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, sem nunca
dá-los  por  concluídos,  para  quebrarmos  as  esferas  fechadas,  para
restabelecermos  as  articulações  entre  o  que  foi  separado,  para  tentarmos
compreender a multidimensionalidade, para pensarmos a singularidade com
a localidade, com a temporalidade, para nunca esquecermos as totalidades
integradoras. É a concentração na direção do saber total, e, ao mesmo tempo,
é  a  consciência  antagonista  e,  como  disse  Adorno,  “a  totalidade  é  não-
verdade”.  A totalidade  é,  ao  mesmo  tempo  verdade  e  não-verdade,  e  a
complexidade é isso: a junção de conceitos que lutam entre si  (grifos do
autor).

Embora “a noção de complexidade dificilmente pode ser conceitualizada” (MORIN,

2013, p. 305), Morin afirma que um paradigma da complexidade podia ser constituído na e

pela conjunção de alguns princípios (MORIN, 2013, p. 332 – 334). A esses, que incluem

alguns dos  que já  citei  e  outros  mais,  o  autor  denomina  de princípios  da  inteligibilidade

complexa,  ou seja, os princípios que nos permitem compreender o mundo em sua teia de

relações  entre  elementos  contraditórios  e  complementares,  no  qual  não  há  espaço  para  o

reducionismo e as  simplificações  do paradigma simplificador  cartesiano que são,  de fato,

estratégias  de  falseamento  do  real.  Os  reducionismos  e  simplificações  que  separam  os

elementos interligados e interdependentes do real permitiram um conhecimento parcial dos

fenômenos que, embora tenham o seu valor, são, por natureza, mutiladores, perdendo de vista

a totalidade em favor de particularidades e levando ao engano de que é possível conhecer o

geral por generalização do particular, o que inevitavelmente nos faz crer erroneamente que o

geral é um aspecto do particular e não vice-versa. 

Morin  (2013,  p.  329)  chama  os  princípios  da  inteligibilidade  complexa  de

mandamentos da complexidade, porque são como que os conceitos nucleares identificadores

desse pensamento, que nos permitem uma compreensão não só das ciências, mas de todos os

saberes humanos,  especialmente dos atinentes à esfera educacional.  Apresento abaixo uma

síntese desses princípios apresentados por Morin (2013, p. 332 – 334):

1. O princípio da universalidade é válido, mas não é suficiente, sendo complementar e

inseparável da inteligibilidade do local e particular.

2. Os fenômenos são irreversíveis, como declara a segunda lei da termodinâmica, e um

sistema complexo só se deixa conhecer a partir do acontecimento e da história.

3. É  preciso  ligar  o  conhecimento  das  partes  aos  conjuntos  ou  sistemas  que  as

constituem. A parte está no todo que está nas partes.

4. Os seres  físicos  são organizados  e  os  seres  biológicos  e  antropossociais  são auto-

organizados.



41

5. As  causas  atuam  mutualmente  de  forma  inter-relacionada,  sofrendo  todo  tipo  de

interferências,  constituindo  uma  causalidade  complexa.  Os  fenômenos  auto-

organizados têm causalidades externas e internas, ou seja, endo-exocausalidades.

6. A organização e os acontecimentos aleatórios se constituem numa forma dialógica de

mão dupla: ordem <==> desordem <==> interações<==> organização.

7. Os  objetos,  os  seres  e  o  meio  ambiente  são  distintos,  mas  não  separados.  A

organização física interage com o seu ambiente e a organização biológica interage com

o seu ecossistema.

8. O sujeito humano é situado cultural, sociológica e historicamente, ou seja, todo sujeito

está limitado ao seu tempo histórico, à sua cultura e às relações que mantém com os

demais sujeitos. Por ser assim, o sujeito conhecedor e o objeto de conhecimento se

relacionam, sendo que todo conhecimento produzido é um recorte feito pelo sujeito

com base nos seus limites existenciais.

9. Uma teoria científica do sujeito é possível e necessária.

10. As categorias do ser e da existência, físicas, biológicas e antropológicas podem ser

reconhecidas a partir de uma teoria da autoprodução e da auto-organização.

11. A noção de autonomia pode ser reconhecida cientificamente, a partir de uma teoria da

autoprodução e da auto-organização.

12. Os sistemas lógicos são limitados e as suas contradições e aporias são indícios do

desconhecimento da realidade profunda das coisas.

13. Noções  antagônicas  devem ser  pensadas  dialogicamente  e  por  macroconceitos,  ou

seja, há complementariedade entre noções opostas e a compreensão delas deve se dar

por  meio  de  conceitos  complexos,  constituídos  de  múltiplos  outros  conceitos,

interligados e interdependentes.

A  inteligibilidade  complexa  se  contrapõe  à  inteligibilidade  da  ciência  clássica

cartesiana,  caracterizada  pelos  princípios  da  generalidade,  da  redução  e  da  separação,

responsáveis  pela  concepção simplificadora  do universo.  Segundo Morin (2013,  p.  176 –

179),  os  seres  humanos  são,  ao  mesmo  tempo,  físicos,  biológicos,  sociais,  culturais,  e

psíquicos e espirituais, mas o pensamento simplificador separa ou unifica esses aspectos de

nossa  natureza  por  meio  de  uma  redução  mutilante;  a  complexidade,  no  entanto,  busca

articulá-los, percebendo as suas identidades e diferenças. O pensamento complexo quer “[...]

prestar  contas  das  articulações  despedaçadas  pelos  cortes  entre  as  disciplinas,  entre  as

categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento. De fato a aspiração à complexidade tende
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para o conhecimento multidimensional” (MORIN, 2013, p. 176 – 177).

A complexidade busca uma reforma do pensamento, reformando a educação. Morin

(2003, p. 8 – 9) nos dá uma ideia do que seria isso: ele tem em vista, não apenas o ensino, que

é meramente cognitivo, nem a educação, que tem no seu pressuposto de formação conotações

de  moldagem  e  conformação,  mas  um  ensino  educativo,  cuja  missão  seria  não  apenas

transmitir saber, mas “[...] uma cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a

viver, e que favoreça, ao mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre” (MORIN, 2003, p.

11),  a  autonomia  do espírito  e  também nos ajude a  sermos  melhores,  e  até  mais  felizes,

assumindo o prosaico e o poético da vida.

O ensino educativo busca o conhecimento integrado e não a informação dispersa, não

havendo lugar nele para a hiperespecialização, que impede uma visão do global e perde de

vista a contextualização. Para Morin (2003, p. 15):

 

[…]  o  conhecimento  pertinente  é  o  que  é  capaz  de  situar  qualquer
informação em seu contexto e, se possível, no conjunto em que está inscrita.
Podemos dizer até que o conhecimento progride não tanto por sofisticação,
formalização  e  abstração,  mas,  principalmente,  pela  capacidade  de
contextualizar e englobar.

Nesse sentido o problema essencial do conhecimento é a organização do saber, porque

vale mais uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia:

O significado de “uma cabeça bem cheia” é óbvio: é uma cabeça onde o
saber é acumulado, empilhado, e não dispõe de um princípio de seleção e
organização que lhe dê sentido. “Uma cabeça bem-feita” significa que, em
vez de acumular o saber, é mais importante dispor ao mesmo tempo de: –
uma  aptidão  geral  para  colocar  e  tratar  os  problemas;  –  princípios
organizadores que permitam ligar os saberes e lhes dar sentido (MORIN,
2003, p. 21, grifo do autor).

1.2 A Transdisciplinaridade

Segundo  Nicolescu  (2003,  p.  1)  foi Piaget quem sugeriu  o  conceito  de

transdisciplinaridade, no I Seminário Internacional de Pluridisciplinaridade e

Interdisciplinaridade, realizado em Nice, na França, em 1970, ao fazer a seguinte afirmação:

Enfim, à etapa das relações interdisciplinares, pode-se esperar que a suceda
uma  etapa  superior,  que seria  “transdisciplinar”,  que não se  contenta  em
atender as interações ou reciprocidades entre pesquisas especializadas, mas
situaria essas ligações no interior de um sistema total sem fronteiras estáveis
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entre  as  disciplinas.  (NICOLESCU, 2003,  p.1-2,  grifo  do autor,  tradução
nossa).

A Transdisciplinaridade de Piaget tinha como foco as interações entre as ciências.

Forneceria um quadro conceitual que faria uma abordagem mais articulada das disciplinas que

a interdisciplinaridade e a pluridisciplinaridade, que eram já um esforço em direção à

eliminação da fragmentação pluridisciplinar, mas ainda não rompiam  as estruturas das

disciplinas, não as vendo ainda como um sistema interligado.

Na pluridisciplinaridade há apenas justaposição entre disciplinas mais ou menos afins,

restringindo-se à troca de informações, havendo cooperação, mas não coordenação entre elas.

Suas relações são insuficientes para transformar as suas estruturas disciplinares internas.

A interdisciplinaridade já é um passo para um maior envolvimento entre as disciplinas,

visando a sua integração metodológica e epistemológica com vistas a uma transformação das

mesmas. Apenas a troca de informações entre as disciplinas já não é suficiente, mas pretende-

se  estabelecer inter-relações e interdependências. Procura-se  a unidade do conhecimento,

embora não o grau máximo de relação entre as disciplinas proposto pela transdisciplinaridade

(SOMMERMAN, 2008, p. 28 – 31). Para Morin (2013, p. 135), a interdisciplinaridade ainda

tem postulados disciplinares individuais e fechados.

A transdisciplinaridade tem, em relação à disciplinaridade,  pluridisciplinaridade e a

interdisciplinaridade um escopo imensamente maior, porque é muito mais do que uma relação

entre disciplinas. Segundo Mello, Barros e Sommerman (2002, p. 9):

A Transdisciplinaridade é uma teoria do conhecimento, é uma compreensão
de processos, é um diálogo entre as diferentes áreas do saber e uma aventura
do espírito. A Transdisciplinaridade é uma nova atitude, é a assimilação de
uma  cultura,  é  uma  arte,  no  sentido  da  capacidade  de  articular  a
multirreferencialidade  e  a  multidimensionalidade  do  ser  humano  e  do
mundo.  Ela  implica  numa  postura  sensível,  intelectual  e  transcendental
perante si mesmo e perante o mundo. Implica, também, em aprendermos a
decodificar as informações provenientes dos diferentes níveis que compõem
o ser humano e como eles repercutem uns nos outros. A transdisciplinaridade
transforma nosso olhar sobre o individual, o cultural e o social, remetendo
para  a  reflexão  respeitosa  e  aberta  sobre  as  culturas  do  presente  e  do
passado,  do  Ocidente  e  do  Oriente,  buscando  contribuir  para  a
sustentabilidade do ser humano e da sociedade.

A transdisciplinaridade, no entanto, não se propõe a uma abordagem do conhecimento

completamente apartada daquelas já citadas. Nicolescu (2008. p. 55) afirma que há diferentes

graus dela: conforme o grau expresso, a pesquisa transdisciplinar pode se aproximar ora da

multidisciplinaridade, como na ética, ora da interdisciplinaridade, como na epistemologia e
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até mesmo da disciplinaridade. Segundo o autor, a disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são as quatro flechas de um único e mesmo

arco, o do conhecimento, não havendo antagonismos, mas complementaridade, entre elas. O

autor, no entanto, chama a atenção para a especificidade da transdisciplinaridade, afirmando

que é radicalmente distinta das demais, sempre relacionadas à pesquisa disciplinar, por sua

finalidade de compreender o mundo presente.

Segundo Nicolescu (2005, p. 6), a transdisciplinaridade é uma metodologia constituída

por três axiomas. Um axioma ontológico declara que na natureza e em nosso conhecimento

dela há diferentes níveis de realidade e, correspondentemente, diferentes níveis de percepção;

um axioma lógico declara que a passagem de um nível de realidade para outro é feita segundo

a lógica do terceiro incluído; um axioma complexo declara que a estrutura da totalidade dos

níveis de realidade ou percepção é uma estrutura complexa, de tal forma que cada nível é o

que é, porque todos os níveis existem ao mesmo tempo.

O  postulado  transdisciplinar  pode  ser  parafraseado  no  seguinte  enunciado:  há

diferentes níveis de realidade, a passagem de um nível ao outro é feita pela conciliação dos

opostos,  ou  seja,  os  opostos  não  são  contrários,  mas  contraditórios,  “a  tensão  entre  os

contraditórios  promove uma unidade [...]”  (NICOLESCU, 2000, p.  28),  e  a  estrutura dos

níveis de realidade é complexa, ou seja, cada nível deve a sua existência às dos outros níveis e

às suas interdependências mútuas.

Segundo  Nicolescu  (2009,  p.  6),  há  coerência  e  consistência  entre  os  níveis  de

realidade, mas para que haja uma abertura de um nível para outro, é necessário que entre eles

haja “[…] uma zona de não-resistência,  de transparência absoluta,  às nossas experiências,

representações,  descrições,  imagens  ou  formalizações  matemáticas.”  É  nessa  zona  de

transparência absoluta que os níveis de realidade se unem, tornando-se complementares.

Existe um conjunto de níveis de realidade do objeto e sua zona complementar de não-

resistência, que consiste do objeto transdisciplinar; por outro lado, também há um conjunto de

níveis de realidade do sujeito e sua zona complementar de não-resistência, que consiste no

sujeito  transdisciplinar. Existe  uma coerência  entre  os níveis  de realidade do sujeito e do

objeto, e é isso o que permite o conhecimento humano.

Assim, sujeito e objeto não são duas coisas estanques e isoladas, muito pelo contrário,

eles interagem entre si. “O Sujeito e o Objeto são os contraditórios supremos: eles atravessam

não somente a zona de resistência, mas também a zona de não-resistência.” (NICOLESCU,

2009, p. 7).

Essa interação existente entre sujeito e objeto, permitida pela união dos contraditórios,
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exige uma outra lógica, diferente da tradicional;  nessa nova lógica, deve estar integrado o

salto descontínuo entre os níveis de realidade.  Apesar de que a lógica da separação entre

sujeito e objeto tenha sido dominante, essa supremacia foi fortemente contestada no século

XX. Segundo Nicolescu (2009, p. 7):

O  problema  Sujeito/Objeto  foi  central  na  reflexão  filosófica  dos  pais
fundadores  da mecânica  quântica.  Pauli,  Heisenberg e  Bohr, assim como
Husserl, Heidegger, Gadamer e Cassirer, refutaram o axioma fundamental da
metafísica moderna: a separação total entre o Sujeito e o Objeto. A divisão
binária (Sujeito, Objeto) que define a metafísica moderna é substituída, na
abordagem  transdisciplinar,  pela  repartição  ternária  (Sujeito,  Objeto,
Terceiro Oculto). O terceiro termo, o Terceiro Oculto, não é redutível nem ao
Objeto nem ao Sujeito.

A  lógica  tradicional  racionaliza  a  realidade,  excluindo  dela  os  sentimentos,

pretendendo  eliminar  ou  atenuar  os  sentimentos  descontínuos,  irracionais  e  ilógicos  que

também  fazem  parte  das  experiências  dos  sujeitos,  em  favor  de  uma  racionalidade  que

pretensamente  ilumina  os  recônditos  da  subjetividade,  destruindo  os  suas  contradições,

separando-as do objeto do conhecimento. Para Nicolescu (2009, p. 10), ao invés de ser uma

entidade independente, a realidade é simultaneamente interior e exterior ao sujeito, o que o

faz responsável pelo que ela é, pois pode ser modificada por seus pensamentos, sentimentos e

ações. O cognoscível é penetrado pelo incognoscível, “a realidade é múltipla e una ao mesmo

tempo. […] Os níveis de Realidade correspondem a níveis de compreensão, numa fusão do

saber e do ser” (NICOLESCU, 2009, p. 10)

Por ser a complexidade, o segundo axioma constitutivo da transdisciplinaridade, todos

os  operadores cognitivos do pensamento complexo, anteriormente  citados, também fazem

parte da visão transdisciplinar, no intuito de uma maior compreensão da realidade e de uma

ação  transformadora  dessa  mesma  realidade. A complexidade é, portanto constitutiva da

matriz geradora da transdisciplinaridade, porque, como modelo da natureza não determinística

do mundo, permite pensar e compreender as dinâmicas da ralidade.

Segundo Nicolescu (2000, p. 23 – 25) a complexidade se mostrou avassaladoramente

no  século  XX,  nutrindo-se  da  explosão  da  própria  pesquisa  disciplinar,  tendo  sido

especialmente  evidente  no  desenvolvimento  da  física  quântica,  que  se  vê  às  voltas  com

fenômenos  paradoxais,  embora  corriqueiros,  que  não  consegue  compreender  bem.  A

complexidade,  no  entanto,  está  em  todas  as  ciências,  exatas,  humanas  ou  biológicas,  e

também no mundo social, onde chega ao paroxismo. 

O autor frisa que esta complexidade não é uma confusão sem ordem alguma, muito
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pelo contrário, é de uma coerência atordoante. Segundo Nicolescu (2000, p.25):

Um único termo está ausente nesta coerência: o vertiginoso vazio do finito –
o  nosso.  O  indivíduo  permanece  estranhamente  calado  diante  da
compreensão  da  complexidade.  E  com razão,  pois  fora  declarado morto.
Entre as duas extremidades do bastão – simplicidade e complexidade –, falta
o terceiro incluído: o próprio indivíduo. 

Como terceiro axioma da complexidade, a lógica do terceiro incluído é o princípio da

complementaridade e da não contradição. É a possibilidade de uma coisa ser e não ser ao

mesmo tempo, diferentemente da lei do terceiro excluído da lógica clássica, em que não se

pode ser e também não ser: ou A é X, ou não-X, não pode ser X e não-X concomitantemente.

São  exemplos de terceiro incluído, a relação ordem/desordem, estabilidade/instabilidade,

vida/morte, amor/ódio, sujeito/objeto etc...  Segundo Nicolescu (2001, p.  111),  a  lógica do

terceiro incluído só é possível de ser compreendida se for levada em conta a noção de níveis

de realidade,  pois estes, embora sejam regidos por diferentes leis,  constituem uma mesma

realidade.

Segundo Nicolescu (2001, p. 126) a lógica do terceiro incluído não é uma lógica de

dois termos, como a clássica, mas de três, coexistindo ao mesmo tempo, alargando, assim, a

noção  de  verdadeiro  e  falso.  Ela  não  é  apenas  uma  metáfora,  mas  uma  lógica  da

complexidade, “[…] talvez sua lógica privilegiada, na medida em que permite atravessar, de

forma coerente, os diferentes domínios do conhecimento.”. 

Essa lógica,  contudo, não elimina a do terceiro excluído, apenas a limita.  As duas

lógicas são válidas em situações diferentes. A do terceiro excluído é válida em situações mais

simples, como por exemplo a de uma estrada, que só pode ter dois sentidos de circulação dos

veículos, mas é nociva na complexidade dos domínios social ou político, no qual é uma lógica

de exclusão, só permitindo uma interpretação binária da realidade: bem/mal, direita/esquerda,

mulheres/homens, ricos/pobres, brancos/negros. A lógica do terceiro incluído acaba com essas

dualidades,  alargando  a  nossa  compreensão  desses  domínios  da  experiência  humana

(NICOLESCU, 2001, p. 126 – 127).

A lógica do terceiro incluído é verdadeira no mundo quântico e também no mundo

psíquico.  Segundo Nicolescu (2001, p. 114), “O mundo quântico e o mundo psíquico são

manifestações diferentes de um único e mesmo dinamismo tridialético. Seu isomorfismo é

provocado pela presença contínua, irredutível do estado T – o terceiro incluído – em toda

manifestação.”  A lógica  do  terceiro  incluído  sempre  esteve  presente;  nós,  contra  a  nossa

natureza,  é que nos recusávamos a vê-la.  Talvez a nossa relação com a visão do arco-íris
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represente bem o modo como experienciamos o mundo: não há no espectro das cores um

ponto exato em que uma se transforme em outra, já que constituem um contínuo indefinido;

no entanto, para nosso conforto, lhe atribuímos 7 cores, ou seis, ou mesmo duas, dependendo

da cultura a que pertençamos. Nas culturas de língua portuguesa, dizemos que o arco-íres tem

sete cores; quando olhamos para o céu, parece que são reais, mas parece ser só uma ilusão

simplificadora de uma experiência física infinitamente complexa que atordoa a nossa visão e

compreensão.

Os três pilares metodológicos, sua axiologia, permitem, então, à transdisciplinaridade

conceber  o homem e o mundo como sistemas inter-relacionados, não triviais e não

previsíveis. Ela permite compreensão da importância da subjetividade e dos fenômenos a ela

relacionados, como os sentimentos, religiosidade, tolerância, etc..., das relações do sujeito

com os demais sujeitos e com o meio ambiente. A metodologia de natureza tripolar proposta

por Nicolescu deseja a formação orgânica do sujeito nas suas relações com ele mesmo, com a

sociedade onde convive e com o meio ambiente do qual faz parte. A pesquisa e formação

transdisciplinares buscam, assim, um saber complexo, no qual o homem se reconheça como

parte de uma teia de inter-relações e realidades contraditórias, mas constitutivas de seu eu e de

seu estar no mundo.

Morais,  2010, p. 187) afirma que Nicolescu (2000),  fundamentado nos três pilares

metodológicos da pesquisa transdisciplinar,  propôs uma formação metodológica e

epistemologicamente transdisciplinar tripolar de natureza ecológica.  Ela deve se dedicar  à

autoformação, que é a formação da subjetividade; à heteroformação, formação do sujeito em

sociedade; e à ecoformação, formação do sujeito em sua relação com o meio ambiente.

Para Moraes (2010, p. 175  –  176), uma educação transdisciplinar implica uma

mudança de natureza ontológica, epistemológica e metodológica na formação do professor.

Segundo a autora (MORAES,  2010,  p. 200-202), o processo de formação sempre esteve

marcado pela preocupação com os objetos do conhecimento e o contexto educacional. É, no

entanto, salutar  ter  em  mente  os processos internos e auto-organizadores  e a  realidade

contextual em que interagem professores e alunos, com suas identidades e culturas, em suas

relações com o saber.

No contexto da educação, portanto, é importante não separar o ser do saber, já que

exatamente nessa separação a aprendizagem perde o seu sentido. Conteúdos curriculares que

não fazem conexões com a vida dos alunos, veiculam um não-saber, pois que morto, e assim

matam toda criatividade  e sede de conhecimento.  A descontextualização do saber torna o

prazer do conhecer em um enfadonho martírio, o que causa inevitavelmente a apatia de alunos
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e professores. 

A separação do ser e do saber em nosso sistema educacional é tão evidente que se

torna transparente à percepção. Podemos constatá-lo, no entanto, em todo lugar. Como pode

ter sucesso, o ensino de língua portuguesa, partindo apenas do que está nos livros didáticos,

sem que se leve em conta a língua viva que o aluno usa em seu dia a dia? Como compreender

a biologia,  se  não partimos  de nossa própria  realidade  biológica?  Como se sentir  um ser

histórico, se ao estudarmos a história não nos incluímos nela? Como pode a matemática fazer

sentido,  se,  ao invés de observarmos as formas que nos cercam e depreender delas a sua

matematicidade, nos preocupamos em decorar teoremas e fórmulas vazias? Como não nos

esquecermos de quase tudo que estudamos, se não havia sentido no que víamos? Não estou

querendo dizer, com essas questões,  que a aprendizagem com significado seja aquela que

tenha  apenas  uma  aplicação  prática  ou  que  faça  necessariamente  só  parte  da  experiência

imediata dos estudantes. Talvez, se pensarmos na paixão que as linguagens de programação

provocam em muitos adolescentes, de tal forma que eles rapidamente dominam linguagens

formais abstratas, possamos ter uma pista do que é unir ser e saber.

É possível que no ensino a distância, um aspecto crucial de minha pesquisa, apesar dos

argumentos  contrários,  o  perigo  de  separar  o  ser  do  saber  é  ainda  maior,  porque  a

fragmentação dos conteúdos pode se somar à separação dos atores que fazem parte da relação

ensino-aprendizagem. No ambiente virtual, em que se dá o ensino a distância, a ameaça não

está apenas na fragmentação do saber, mas na dos sujeitos que vivenciam a experiência de

ensinar  e  aprender,  pelo  simples  fato  de  que  há  mais  dificuldade  de  se  estabelecer  uma

autêntica relação subjetiva quando há separação física entre os participantes. Como sempre há

interdependência entre sujeito e objeto, tudo o que se dá com um causa mudança no outro. A

fragmentação curricular, embora possa ser um obstáculo ao saber, pode ser superada, se os

sujeitos  estiverem  preparados  para  tal,  mas  a  desagregação  dos  sujeitos  é  uma  barreira

intransponível a qualquer experiência do saber.

Ao buscar uma transformação do saber e por o ser na equação da aprendizagem, a

transdisciplinaridade, como já vimos anteriormente, está indo muito além do que seu nome

parece indicar, o atravessamento das disciplinas. Ela tem um significado de compreensão que

transcende  as  inter-relações  entre  as  disciplinas,  se  estendendo  a  todas  as  esferas  do

conhecimento e da existência, domínio do sujeito e do objeto transdisciplinares. Isso pode ser

reafirmado,  por  exemplo,  na  famosa  e  já  citada  definição  de  transdisciplinaridade  de

Nicolescu  (2000, p.15):  
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A transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo
que  está  ao  mesmo  tempo  entre  as  disciplinas,  através  das  diferentes
disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do
mundo  presente,  para  o  qual  um  dos  imperativos  é  a  unidade  do
conhecimento.(grifo do autor). 

e em alguns artigos da Carta da Transdisciplinaridade (NICOLESCU, 2008, p. 163 – 164):

Artigo 5: A visão transdisciplinar é resolutamente aberta na medida em que
ela  ultrapassa  o  campo  das  ciências  exatas  devido  ao  seu  diálogo e  sua
reconciliação não somente  com as ciências humanas,  mas também com a
arte, a literatura, a poesia e a experiência espiritual. 

Artigo  11:  Uma  educação  autêntica  não  pode  privilegiar  a  abstração  no
conhecimento.  Deve  ensinar  a  contextualizar,  concretizar  e  globalizar.  A
educação transdisciplinar reavalia  o  papel  da intuição,  da imaginação,  da
sensibilidade e do corpo na transmissão dos conhecimentos. 

Artigo  13:  A ética  transdisciplinar  recusa  toda  atitude  que  se  negue  ao
diálogo e à discussão, seja qual for a sua origem – de ordem ideológica,
científica, religiosa, econômica, política ou filosófica. O saber compartilhado
deveria  conduzir  a  uma  compreensão  compartilhada,  baseada  no  respeito
absoluto das diferenças entre os seres, unidos pela vida comum sobre uma
única e mesma terra

A  transdisciplinaridade  nos  dá  a  oportunidade  para  repensar os programas que

pressupõem uma  homogeneidade, onde as diferenças imperam, e, também, levar em conta

outros  saberes  que  constituem a  totalidade  do  ser. Ser  transdisciplinar  é  ter  atitudes que

promovam  o  resgate  e a integração dos conhecimentos que,  ou  têm  sido  relegados  ao

esquecimento,  ou apresentados de forma fragmentada, desprovidos de significado, porque

isolados, e desarticulados da vida. 

A transdisciplinaridade e a complexidade, fundante daquela, nos impelem, se a nossa

consciência nos inquieta, a repensar os currículos, que tradicionalmente não passam de um

conjunto  engessado  de  disciplinas  separadas.  É  preciso  concebê-lo,  não  como  uma  peça

burocrática necessária apenas às formalidades escolares. Ele pode ser, se nos dispusermos a

reinterpretá-lo  complexa  e  transdisciplinarmente,  uma  grande  oportunidade  de  reflexão  e

transformação da educação e, em consequência, da sociedade. 
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1.3 Uma concepção sociodiscursiva e interacional do texto

A noção de texto que adoto nesta pesquisa é de natureza sociodiscursiva e interacional,

no sentido do que afirma Bronckart (2003, p. 71), “[...] uma produção de linguagem situada,

[…]  designa  toda  unidade  de  produção  de  linguagem  que  veicula  uma  mensagem

linguisticamente  organizada  e  que  tende  a  produzir  um  efeito  de  coerência  sobre  o

destinatário.” Neste sentido, um texto pode ser falado ou escrito, diferindo apenas no que diz

respeito à suas modalidades de produção.

É importante que o texto escrito não seja visto como distinto das outras produções

linguísticas. Ele, como toda atividade de linguagem, é uma interlocução, ou seja, é uma ação

intersubjetiva realizada entre  um locutor e um alocutário, uma tessitura resultante  de um

diálogo entre sujeitos de linguagem (BRITTO, 1983). Creio que a não compreensão dessa

natureza sociodiscursiva e interacional do texto faz qualquer relação de ensino-aprendizagem

textual ficar comprometida. 

Quase sempre, no entanto, a não compreensão dessa natureza do texto é o que ocorre.

Embora devesse estar preparada para ensinar a ler  e  escrever, a escola não costuma estar

consciente do caráter dialogal ontológico do texto, começando por negar a linguagem do

aluno, tendo-a por errada e inadequada, ao mesmo tempo que o sujeita a uma solidão

sufocante diante de um papel a ser preenchido. O que se pode esperar que saia  dali? Nada

mais do que umas mal traçadas linhas.

A escola, por causa de seus preconceitos, vê a linguagem do aluno como um problema,

desconsiderando que ele, como sujeito se constitui linguisticamente e, como tal, é um digno

participante de uma comunidade de linguagem, com características específicas, determinadas

pela  sua  origem  social  e  geográfica,  que  podem  ser  diferentes,  mas  não  naturalmente

inferiores, à variante de prestígio. Seja qual for a variante usada pelo aluno, ele, como um

sujeito  de  linguagem  situado,  só  pode  viver  a  linguagem  que  recebeu  de  seu  contexto

linguístico, com a qual representa, para si mesmo e para os outros, as suas vivências e interage

com os seus semelhantes: a sua linguagem é seu mundo e constitui a sua identidade.

Não creio que o aluno que sofre o roubo da fala, porque é isso o que acontece com ele,

ao ter sua linguagem desprezada, possa agir como um sujeito de linguagem, expressando-se

em um texto. Além disso, o seu único interlocutor é a imagem autoritária da escola e de tudo o

que ela representa, que o ameaça e aterroriza. Na situação de produção textual, o aluno se vê

diante do paradoxo de, estando mudo, ter de empregar uma língua que não conhece e ainda

ser castigado por não consegui-lo
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Tendo lhe sido negado o direito de se expressar como um sujeito de linguagem e

sufocado pela imagem autoritária e onisciente do interlocutor que lhe é apresentado, não resta

nada mais ao aluno que tentar produzir uma peça que lhe pareça satisfazer os desejos da

escola. O grande sonho dos estudantes de se apossarem de regrinhas e macetes para produzir

textos não é nada mais do que uma resposta ao que lhes é solicitado pela escola. O resultado

é, como não poderia deixar de ser, o apagamento da subjetividade, a consequente perda da

criatividade e o aparecimento de uma fórmula modelar de texto que será repetida até o

infinito.

Essa fórmula modelar de texto é, portanto, a imagem do que o aluno considera ser um

bom texto para a escola. Via de regra, nele abundam, segundo Pécora (1999), uma constelação

de problemas, reveladores do fracasso escolar. São estratégias de preenchimento, que nada

dizem, mas preenchem o espaço da página, dando a impressão de dedicação ao trabalho; são

empregos inadequados de termos eruditos ou tidos como tais, com os quais o aluno simula

sabedoria; são problemas de emprego de lugares-comuns, redundâncias, coesão e coerência, e

de outros tantos de cunho argumentativo que fazem o texto perder a sua unidade significativa

e a sua função discursiva. Até mesmo no que diz respeito à ortografia, acentuação e

pontuação, aspectos textuais tão caros à escola, os problemas se multiplicam.

O objetivo da escola é o ensino da norma culta, aquela que por variadas razões

históricas se tornou a norma de prestígio de uma comunidade de falantes, mas para isso não é

necessário desprezar aquelas  normas trazidas pelos alunos. Aliás, para a aprendizagem da

norma culta, tanto a oral quanto a escrita, dever-se-ia partir da norma do aluno, por respeito à

sua identidade e também porque há, entre elas, muito mais semelhanças que diferenças. Elas

não são antagônicas, mas complementares, formam  um  continuum, pois constituem

modalidades da mesma língua (MARCURSCHI, 2010).

Segundo Pécora (1999, p. 117), o domínio da escrita é um desdobramento do uso

linguístico. As modalidades faladas e escritas, no entanto, se dão em diferentes condições de

produção, o que resulta necessariamente em diferentes produções linguísticas, com suas

especifidades que, se não forem satisfeitas, acarretarão prejuízos para a sua aprendizagem ou

o seu  pleno  exercício.  Isso deve nos chamar a atenção, então, para a importância de se

considerar as condições de produção, quando se tem em vista o ensino da escrita.Como

desdobramento da atividade linguística, a produção escrita deve se constituir tendo a língua

oral como referência, não importa a variedade (RAMOS, 1997, p. X), porque é a partir do

reconhecimento das condições de produção da fala que o falante vive, mas raramente tem

consciência, que as condições de produção da escrita poderão ser compreendidas, jamais pela
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simples assimilação de técnicas e padrões abstratos (PÉCORA, 1999, p. 113-118). Na língua

oral, essas condições se referem, entre outras, à comunicação face  a  face, às interações

imediatas entre os interlocutores, ao tom de voz, às expressões corporais, à linguagem em seu

funcionamento num contexto histórico e social, etc. A língua escrita compartilha com a oral

de  algumas de suas condições de produção, tais como o contexto histórico e social e a

existência de interlocutores; outras condições não são compartilhadas, como a necessidade de

lápis, caneta, teclado e suporte, etc. 

Talvez a condição de produção mais importante da escrita seja o distanciamento do

interlocutor e a solidão de quem escreve. Essa condição lhe é fundamental e a diferencia da

fala. Se na comunicação oral, os interlocutores estão frente a frente e conscientes de si, na

comunicação escrita, o enunciador  está fisicamente só e precisa constituir um interlocutor

imaginário, com o qual tentará estabelecer um diálogo, que tem início em seu texto e poderá

ou não se concretizar num leitor. O aparecimento dos chats, na internet, pode ter mudado um

pouco essas condições de produção, em muitas situações de escrita, mas de qualquer maneira

um certo distanciamento continua a existir.

O texto escrito é, portanto, uma atividade discursiva tal qual a atividade linguística

oral. É essa última e suas condições de produção que o aluno leva para a escola e é disso que

se deve partir quando do ensino textual. O reconhecimento da variedade linguística do aluno e

das condições de produção discursivas que ele já domina é o caminho para se chegar ao

dialeto culto, tanto em sua forma escrita como oral. É preciso, por comparação, fazer com que

o aluno reconheça  as  condições  de produção da linguagem oral,  para  que  possa  também

reconhecer  as  da  escrita,  porque,  como  bem  diz  Pécora  (1999,  p.  116),  o  domínio  da

modalidade escrita exige que se tenha esse conhecimento das exigências colocadas por ela,

para que se constitua um processo de significação. 

Sobre a relação texto oral/texto escrito, Marcursrschi (2008, p. 15) afirma que, para se

pensar nas semelhanças e diferenças entre fala e escrita, é preciso que se observe seus usos na

vida cotidiana, sendo quase impossível abordar as suas relações com base nos seus códigos,

pois  os  textos  são conjuntos  de práticas  sociais.  Embora  a  fala  tenha  uma aprendizagem

natural assistemática, no contexto das experiências de vida, enquanto o texto só é aprendido

em situações  especiais,  já  que  não se  pode consegui-lo  por  pura  observação,  essas  duas

modalidades da língua são inegavelmente práticas sociais, porque efetivamente estão tecidas

no contexto da vida em sociedade: falamos todo o tempo e o tempo todo somos confrontados

com o texto,  nas suas mais  diversas  formas,  de tal  forma que nem o analfabeto  pode se

esquivar dele.
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Fala e escrita são modalidades diferentes da língua e apresentam, naturalmente, muitas

diferenças, tanto em sua produção quanto em seu uso e também nos seus modos de expressão,

no entanto as suas similaridades são evidentes. Marcurschi (2008, p. 41) apresenta um quadro

detalhado que revela um contínuo entre os gêneros da fala e da escrita, mostrando que há um

paralelismo entre eles, sendo que uns podem ser mais próprios de uma modalidade do que

outra, mas isso é uma questão de grau: uns têm mais afinidade com a fala,  outros com a

escrita, mas um grande número deles se aproxima tanto de uma quanto da outra, havendo

inclusive aqueles que pertencem às duas. Essa constatação leva o autor a propor um método

bastante  detalhado  de  um ensino  textual  que  parte  dos  gêneros  orais  para  se  chegar  aos

escritos, constituído por vários passos de retextualização.

Em suas propostas de retextualização, Marcurschi (2008, p. 67) parte do princípio de

que não há uma distinção clara ou hierarquia entre a fala e a escrita:

Não fica claro o que se entende por língua ao se usar as expressões “língua
falada” e língua escrita”, quando se fala na relação oral/escrito, tendo-se que
distinguir  o plano da relação.  Essa relação pode dar-se:  (a)  no plano das
formas  (códigos,  sistemas)  e  (b)  no  plano  dos  processos
(realizações/discursos). Quanto às formas, nos situamos no sistema da língua
e  quanto  aos  processos  estamos  no  discurso.  Nas  atividades  de
retextaulização, temos a ver com os dois aspectos, mas em essência trata-se
do aspecto discursivo, ou seja, dos processos (grifos do autor).

Como argumento, ainda, para a defesa de um processo de retextualização que parta da

fala para a escrita, Marcurschi (2008, p. 45 – 46), elenca uma série de fatos que confirmam as

proximidades  entre  a  fala  e  a escrita.  São eles:  (a)  suas semelhanças  são maiores  que as

diferenças; (b) elas não são estanques, nem dicotômicas, mas contínuas e graduais; (c) suas

relações podem ser mais bem compreendidas se vistas no contínuo dos gêneros textuais; (d)

muitas  de  suas  diferenças  têm  a  ver  com  sua  especificidade  de  uso,  como

contextualização/descontextualização  e  envolvimento/distanciamento;  (e)  não  há  muitas

diferenças  entre  as  características  de  uma  e  de  outra,  se  as  há  não  são  categóricas  nem

exclusivas; (f) fala e escrita são normalizadas em todas as formas de manifestação textual; (g)

elas  são  multissistêmicas,  podendo  se  apresentarem  em  muitas  formas  diferentes;  (h)  a

pretensa superioridade da escrita sobre a fala é uma questão de relações de poder. Todos esses

exemplos indicam que podem haver diferenças, mas não dicotomias entre as manifestações da

fala e da escrita.

Marcuschi (2008, p. 124) ainda observa que, além de ser um modelo de tratamento da

passagem do oral para o escrito, a retextualização, no ensino de produção textual, também
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pode ser utilizada no trabalho de compreensão de texto. Segundo o autor: “Trata-se de uma

maneira muito interessante de lidar com a questão, já que se opera com o sentido no campo

das  ações  situadas  em  seus  contextos  reais  de  produção”(MARCURSCHI,  2008.  p.124)

Assim, da produção textual, chegamos à leitura, a sua outra face inseparável, pois a leitura,

seja de um texto ou de uma situação da vida é a condição necessária da compreensão. Essa

leitura é sempre uma interpretação que um sujeito dá àquilo que o desafia cognitivamente e,

como tal, é uma função de todas as suas experiências vividas.

Produção de textos e leitura, portanto não estão separadas: não existe um momento em

que se lê e outro em que se escreve, isso seria um contrassenso, já que são constitutivos de um

único processo cognitivo. A retextualização, passando do oral para o escrito, é uma atividade

extremamente complexa de leitura, interpretação e escrita, porque o escrevente tem que dar-se

conta dos seus diferentes modos de expressão, pois a passagem do oral para o escrito não é

apenas uma transcrição literal de uma modalidade para outra, é antes uma reelaboração, de

modo  que  o  sentido  precisa  ser  reconstituído  em  uma  outra  forma,  com  suas  próprias

exigências expressivas. Nesse processo, se integram a leitura, a interpretação e a escrita, num

só e mesmo movimento de compreensão.

Há alguma semelhança entre produzir um texto escrito e desenhar. Não adianta apenas

ser habilidoso com as palavras, para produzir um texto, embora haja notáveis semelhanças

entre fala e escrita; é necessário um exercício compreensivo de leitura, interpretação e escrita,

para que disso emerja uma escritura. Algo de parecido acontece com o desenho: todos sabem

o que é, por exemplo, um camelo, podemos imaginá-lo vivamente e falar sobre sua corcova,

sua postura desajeitada e sua cara mal humorada, porém não se consegue passar as nossas

impressões visuais do animal para o papel, como se fosse só copiar a imagem que temos dele

em nossa mente. Isso só é possível para quem compreendeu o que é representar graficamente

as formas que nos chegam tão naturalmente à visão.

Faço  essa  referência  ao  desenho,  porque  é  uma  das  formas  usadas  pela  criança,

juntamente com a imitação, o brinquedo e a linguagem verbal, no processo de construção de

suas  representações  do  mundo  (PIAGET,  1995).  O  que  os  modos  de  construção  das

representações  infantis  têm  em  comum  é  serem  situados  e  contextualizados,  ou  seja,  a

significação nasce da experiência concreta de estar no mundo e de ser desafiado a dar-lhe um

sentido.  Ler  e  escrever,  desdobramentos  da  linguagem  verbal,  também  são  formas  de

significação  do  mundo  e  deveriam  ser  entendida  como  as  demais,  que  só  podem  se

desenvolver contextualmente

Não  é  sem  razão  que  Piaget  é  um  dos  principais  fundadores  do  pensamento
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transdisciplinar. Estudando a aprendizagem da criança, percebeu que era modelo da cognição

humana mais geral: constituída por redes complexas de interações do sujeito nos contextos de

suas experiências vividas. Ao constatar que o saber e o viver estavam num processo acelerado

de descontextualização, fragmentação e perda de sentido, imaginou a transdisciplinaridade,

como forma de resgatar uma lógica de religação dos saberes e de resignificação da existência.

Nesta  terceira  seção  deste  capítulo  teórico,  tratei  basicamente  das  relações  texto

oral/texto escrito no ensino e aprendizagem da produção de textos. Refleti,  primeiramente,

sobre os problemas de aprendizagem textual que surgem, pelo fato de que a escola geralmente

ensina o texto escrito completamente descontextualizado da língua oral; depois, seguindo a

mesma lógica da relação texto oral/texto escrito, fiz uma reflexão sobre a aprendizagem do

texto escrito, partindo do texto oral. As duas reflexões são complementares, porque a primeira

problematiza a separação texto oral/texto escrito, que é feita pela escola, e a segunda trata

exatamente de uma estratégia de ensino da produção textual fundamentado exatamente na não

distinção entre as duas modalidades de texto. Toda a reflexão pode ser colocada nos seguintes

termos:  de  um  lado,  o  ensino  do  texto  descontextualizado,  do  outro,  o  seu  ensino

contextualizado. Essa dicotomia é um dos temas centrais das discussões sobre o ensino de

língua feitas pelos autores que transitam pelas perspectivas discursivas e sociointeracionistas. 

Termino a reflexão dessa seção, fazendo uma referência a Piaget (1995), para concluir

meu  argumento  em  favor  de  uma  aprendizagem  textual  contextualizada,  porque  ele

demonstrou que todo processo de atribuição de sentidos é contextualizado. Como a ideia de

contextualização está na base das concepções sociodiscursivas e interacionais, e sendo Piaget

um  dos  idealizadores  da  transdisciplinaridade,  tendo  também  influenciado  a  reflexão  de

Morin,  citá-lo  foi  uma  maneira  de  mostrar  a  razão  da  minha  escolha  por  aplicar  alguns

conceitos sociodiscursivos e interacionais num curso complexo e transdisciplinar. 

Posso, ainda explicitar as relações das ideias sociodiscursivas e interacionais sobre o

texto com as da complexidade e transdisciplinaridade, mostrando o que autores de inspiração

sociodiscursiva e interacional têm discutido em suas obras. Como exemplos de tópicos. que

poderiam ser chamados de complexos, objetos da reflexão desses autores, posso citar: (a) o

ensino de língua centrado nas formas gramaticais e não em seu funcionamento social; (b) o

ensino voltado para a correção; (c) o ensino da produção textual baseada em regras; (d) a

desvalorização  do  sujeito;  (e)  a  lógica  disciplinar  que  separa  o  ensino  de  língua  do  de

literatura  e  do  da  escrita;  (f)  os  problemas  das  relações  de  poder  na  relação  ensino-

aprendizagem. O mote de todas essas discussões bem que poderia ser a religação dos saberes

e a sua contextualização.
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No  próximo  capítulo,  apresento  a  linha  metodológica  adotada  nesta  pesquisa,  a

abordagem hermenêutico-fenomenológica, por meio da qual o fenômeno objeto deste trabalho

foi  descrito  e  interpretado.  Além dos procedimentos  metodológicos  adotados na pesquisa,

também apresento uma reflexão sobre a construção de uma tradição interpretativa ocidental,

que, desde a sua origem, é hermenêutica e fenomenológica em sua natureza.
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA

Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia da pesquisa realizada. Nele

detalho  a  abordagem  hermenêutico-fenomenológica,  que  é  a  orientação  adotada  nesta

pesquisa, o contexto da pesquisa,  os seus participantes e os procedimentos  metodológicos

adotados na pesquisa.

2.1 Orientação metodológica adota na pesquisa

Esta pesquisa é qualitativa e a metodologia adotada nela é a abordagem hermenêutico-

fenomenológica,  desenvolvida  por  Freire  (2007,  2010,  2012),  sendo  uma  evolução  da

proposta  apresentada  por  van  Manen  (1990).  Essa  abordagem  busca  compreender  os

significados das experiências vividas, porque […] a vida mesma contém saber” (GADAMER,

1999, p. 359).

As  experiências  acontecem  no  fluxo  temporal  e,  uma  vez  que  só  podemos  ter

experiências  do  momento  presente,  não  é  possível  vivê-las  e  pensar  sobre  elas

simultaneamente.  Ao sucederem umas às outras, elas se articulam, podendo ser percebidas

como memória e, assim se constituem em experiências na medida que temos uma consciência

reflexiva delas, já que “[...] a interiorização (Innesein), que caracteriza a vivência,  contém

uma espécie de retorno da vida sobre si mesma” (Gadamer, 1999, p. 359). Segundo Freire

(2012, p. 183), “O relacionamento entre as experiências passadas e as mais recentes origina

uma corrente de conexões e continuidades que […] é objetivamente capturada pela reflexão.”

Partindo dessa concepção de experiência, a abordagem hermenêutico-fenomenlológica

é uma metodologia de pesquisa igualmente hermenêutica e fenomenológica. A ênfase para a

igualdade  de  ambas  a  vertentes  sestá  formalmente  marcada  no  hífen  que,  ao  unir  duas

palavras conceitualmente diferentes em um único substantivo, constitui um conceito novo, em

que nenhum dos significados relacionados às palavras primitivas tem preponderância sobre o

outro. Essa é uma diferença entre as propostas de Freire (2007, 2010, 2012) e van Manen

(1990): a proposta hermenêutica fenomenológica desse autor deu mais ênfase ao componente

fenomenológico do par, enquanto a proposta hermenêutico-fenomenológica da autora coloca-

os  em  pé  de  igualdade.  Isso  tem  consequências  para  a  abordagem  hermenêutico-

fenomenlógica, como proposta por Freire, cuja pesquisa resulta substancialmente diferente da

proposta por van Manen.

A ideia de associar hermenêutica e fenomenologia não é nova. De alguma forma, já
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flertavam, sem se darem conta, nos pensamentos de Dilthey e Husserl (BIEMEL, 1957) e,

finalmente se encontram na obra de Heidegger (2008), em cujo Ser e tempo são articuladas

numa única metodologia de investigação filosófica. O que van Manen (1990) e Freire (2007,

2010, 2012) fazem é pensá-las na constituição de uma metodologia de pesquisa, de orientação

pedagógica, nas ciências humanas. 

Embora conceituar as duas filosofias em alguns parágrafos seja tarefa impossível, é

necessário fazê-lo, pelo menos parcialmente, para uma correta compreensão da abordagem

hemenêutico-fenomenológica. Segundo Freire (2012, p. 185):

[…] a fenomenologia  contempla as  experiências  vividas de um ponto de
vista  retrospectivo  e  descritivo,  buscando  desvendar  a  essência  e  as
qualidades de um certo fenômeno, sob a perspectiva de quem o vivencia,
percebe,  intuitivamente  interpreta  e  a  ele  se  refere.  A  fenomenologia,
portanto,  procura  um  entendimento  mais  profundo  das  experiências
cotidianas,  preocupando-se  com  a  forma  como  são  imediatamente
percebidas, ao invés de defini-las e/ou categorizá-las previamente.

A  hermenêutica  é  interpretação  e  a  compreensão  hermenêutica  é  um  processo

linguístico,  estando  sujeita  à  negociação  dos  sentidos,  mas  “São as  situações  em que  se

conturba e se dificulta o por-se de acordo, nas que com mais facilidade se tornam conscientes

as condições sob as quais se realiza qualquer entendimento” (Gadamer, 1999, p. 560). Por ser

uma  atividade  eminentemente  de  linguagem,  a  interpretação  hermenêutica  tem  uma

historicidade e está sujeita às determinações do ser de linguagem que interpreta, por isso a

hermenêutica não tem a pretensão da verdade absoluta, já que “[...] por mais que tendamos à

verdade incondicional, somos remetidos ao nosso mundo histórico, que é o espaço em que se

abre para nós a verdade” (CORETH, 1973, p. 192.

O texto é o objeto ao qual a hermenêutica dedica sua compreensão, uma vez que,

segundo Gadamer (1999, p. 568, 569):

Na  escrita  se  engendra  a  libertação  da  linguagem  com  relação  a  sua
realização.  Sobre  a  forma  de  escrita,  todo  o  transmitido  está
simultaneamente aí para qualquer presente. Nela se dá uma coexistência de
presente e passado única em seu gênero, pois a consciência presente tem a
possibilidade  de  um  acesso  livre  a  tudo  quanto  se  haja  transmitido  por
escrito. 
[…] 
É  assim  que  se  coloca  a  verdadeira  tarefa  hermenêutica.  Escrita  é
autoalheamento.  Sua superação,  a leitura  do texto,  é  pois  a mais  elevada
tarefa da compreensão.

Heidegger  (2008)  considerava  fenomenologia  e  hermenêutica  como  partes  de  um
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mesmo movimento  de compreensão,  em que a  primeira  apresenta  as  coisas  mesmas  para

serem interpretadas pela segunda. Já para van Manen (1990, p. 4) a fenomenologia descreve a

orientação para a experiência vivida e a hermenêutica descreve a interpretação dos textos da

vida. O conceito de Van Manen deve-se à sua proposta de uma abordagem de pesquisa com

padrões pedagógicos, cujo “modelo fundamental é a reflexão textual sobre as experiências

vividas e ações práticas da vida do dia a dia, com o objetivo do desenvolvimento do cuidado e

das habilidades práticas”. Para o autor, o que há de novo em sua proposta é que a pesquisa e a

escrita são atividades pedagógicas quase inseparáveis. Para o autor a reflexão exigida pela

escrita hermenêutica sobre os significados dos fenômenos da experiência é essencial para a

pesquisa pedagógica.

Assim, tendo em vista as perspectivas teórico-metodológicas e sociais da abordagem,

que partem da vida e retornam para a vida, me atenho ao que dizem van Manen e Freire, para

expressar  o  significado,  mesmo  que  incompleto,  de  uma  pesquisa  que  procura  unir  as

vertentes filosóficas em questão: 

[…] é uma metodologia descritiva (fenomenológica) porque quer estar atenta

para como as coisas aparecem e quer deixar as coisas falarem por si mesmas;

é uma metodologia interpretativa (hermenêutica) porque reivindica que não

há nada que não seja fenômeno interpretado (van MANEN,1990, p.180).

[…]  a  pesquisa  hermenêutico-fenomenológica  […]  visa  compreender,  de

forma  mais  aprofundada,  uma  experiência  de  vida,  um fenômeno,  sob  a

perspectiva  de  quem  o  vivencia,  num  determinado  momento  social  e

histórico,  e,  portanto,  simultaneamente  revela  significado  e  importância

pessoal  e  social,  na  medida  em  que  revela  fatores  qualitativos  dos

indivíduos, suas histórias, seus comportamentos e suas experiências situadas

em uma determinada dimensão espaço-temporal. (FREIRE, 2012, p. 196)

Descrever  e  interpretar  para  compreender,  compreender  para  viver  mais

profundamente e agir mais humanamente. Os textos da experiência vivida, uma carta, uma

entrevista,  um  depoimento,  um  diálogo  reflexivo,  etc...  sob  o  olhar  investigativo

hermenêutico-fenomenológico, revelam fenômenos que dão sentido e relevância às vivências

e nos proporcionam a disposição para vivências e experiências mais significativas 
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2.2 Contexto da pesquisa 

O  contexto  desta  pesquisa  foi  um curso  de  extensão  de  produção  de  textos  para

estudantes  universitários,  denominado  Produção  textual  complexa  e  transdisciplinar  para

graduandos, com início em 17 de junho e final em 31 de setembro de 2013. Oficialmente foi

um curso de extensão de produção textual a distância, com duração de 40 horas, embora tenha

se estendido bem mais que isso. O curso foi desenvolvido na plataforma Moodle1 instalada

numa universidade pública da região sudeste pais.

2.3 Participantes

Os participantes do curso, objeto desta pesquisa, foram o professor pesquisador, que é

docente do ensino superior e graduandos de uma universidade pública. Apresento abaixo uma

relação de pseudônimos2 dos alunos participantes.

Ordem Nome Graduação Idade

1 Adna Eng. Química 23

2 Adriana Fisioterapia 23

3 Amanda Letras 20

4 André Letras 21

5 Luís Letras 19

6 Ariadne Letras 22

7 Ester Letras 50

8 Eva Letras 23

9 Helena Letras 21

10 Isaac Letras 25

11 Jonas Letras 24

12 Marco Antônio Letras 21

13 Margarida Letras 21

14 Rosa Letras 21

1 MOODLE, acrônimo de  Modular  Object-Oriented Dynamic Learning Environment, é um software livre
para a aprendizagem a distância, que se autodefine como baseado na pedagogia sociointeracionista. É um
ambiente  virtual  colaborativo,  onde  podem  ser  criados  cursos  on-line,  comunidades  de  aprendizagem,
grupos de trabalho e páginas de disciplinas.

2  Foram seguidos todos os procedimentos referentes à Ética de Pesquisa, tendo o projeto obtido aprovação de
acordo  com  o  Processo  de  no.  14888013.5.0000.5482  e  o  Parecer  de  no.  316.852  .  Para  preservar  o
anonimato dos participantes, eles estão citados, aqui, por psedônimos e suas idades são aproximadas.
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15 Samuel Letras 22

16 Tainá Letras

17 Tomás de Aquino História 40

18 Vera Letras 24
Quadro 1 – Relação de alunos matriculados 

O curso teve início com 16 matriculados mas, logo depois da matrícula, mais duas

alunas  forma  inseridas.  Embora,  o  curso  tenha  iniciado  oficialmente  com  18  alunos,

efetivamente, foram apenas 14 os que começaram a participar dele. No decorrer do curso, dez

daqueles 14 que inciaram o curso evadiram. O argumento comum, entre os desistentes que

justificaram as suas saídas, foi a dificuldade de conciliar o tempo de suas tarefas da graduação

e de seus compromissos profissionais com a dedicação necessária ao desenvolvimento das

atividades do curso. Houve também alunos que não deram nenhuma justificativa por terem

abandonado o curso, mesmo que tenham sido solicitado a dá-las.

Dos alunos a acima citados, os que concluíram o curso foram: Samuel, André, Isaac e

Ester.  Todos  eram  graduandos  em  Letras  e  um traço  comum  a  eles  foi  o  interesse  e  a

participação constante nas atividades, desde a primeira unidade.

Não houve uma pesquisa formal para verificação do domínio de conhecimentos de

informática por parte dos alunos, contudo o próprio fato de terem demonstrado interesse por

um curso a distância  já indica algum conhecimento da tecnologia utilizada nele, o que se

confirmou no uso da plataforma virtual, mesmo que tenha havido um ou outro problema na

sua utilização.

O perfil do professor pesquisador, que ministrou o curso, não será apresentado aqui, já

que  foi  extensamente  desenvolvido  na  introdução  a  esta  tese.  Explicito,  apenas,  minha

experiência tecnológica.

Tenho sido um linuxer desde o final dos anos 1990 e, como naqueles tempos muitas

configurações  do  sistema  operacional  tinham  que  ser  feitas  na  mão,  adquiri  uma  certa

experiência técnica, para fazê-lo funcionar adequadamente – fato que também me ajudou a

planejar, editar e produzir dois livros em CD-Rom. No que diz respeito ao uso do Moodle,

comecei o meu conhecimento dele como autodidata e o utilizei, superficialmente, como apoio

às minhas aulas presenciais por bastante tempo. Embora com uma certa resistência em relação

ao  seu  uso  por  parte  dos  alunos,  a  plataforma  foi  um  espaço  para  compartilhar  textos

suplementares aos que faziam parte da bibliografia oficial das disciplinas presenciais. Antes

de começar a fazer esta pesquisa, no entanto, como já informei anteriormente, participei de
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um  curso  sobre  ensino  a  distância,  quando  pude  aprofundar  um  pouco  mais  os  meu

conhecimento do funcionamento do Moodle, de modo a poder utilizar os seus recursos de

forma mais apropriada em projetos de cursos universitários a distância. 

2.4 Instrumentos e procedimentos de coleta

Uma vez que o ambiente virtual do curso objeto da pesquisa foi o Moodle, é de suas

ferramentas - wiki, fóruns e e-mail - que foram coletados todos os textos produzidos pelos

alunos e professor, no contexto do desenvolvimento de suas atividades. O curso, com todo o

seu detalhamento, é apresentado no próximo capítulo.

2.5 Procedimentos de interpretação

 

Os  procedimentos  de interpretação  dos  textos  produzidos  no  contexto  da  pesquisa

foram aqueles  da abordagem hermenêutico-fenomenológica,  adotada  sob a  perspectiva  de

Freire (2007, 2010, 2012), com base em van Manen (1990). Seus principais processos são:

textualização, tematização e ciclo de validação, como exponho a seguir.

A  textualização consiste na descrição textual de todas as experiências vividas pelos

participantes do curso. É a partir da materialização dessas experiências vividas em forma

textual que se poderá proceder à tematização. Segundo Freire (2010, p. 21), a textualização

pode ser vista como uma mediação entre os vários momentos das experiências vividas pelos

participantes da investigação. A textualização permite ao pesquisador fazer inúmeras reflexões

sobre as experiências, possibilitando lhe “[...] outras representações e interpretações”.

A tematização, segundo Freire (2010, p. 23), consiste em várias leituras que devem ser

feitas das experiências textualizadas e na identificação de unidades de significados relativas

ao fenômeno investigado. Tais unidades de significados são as primeiras unidades de sentido

destacadas dos textos, ainda especulativas mas que, pelo significado que revelam, apresentam

alguma  relação  com  o  fenômeno  investigado.  Após isso, a interpretação  passa por um

refinamento, em que algumas unidades de significados são  contrastadas  e  podem ser

excluídas, por se  revelarem  inadequadas, e outras mais podem ser identificadas. Passa-se

então a uma confrontação mais rigorosa dessas  unidades, permitindo o questionamento das

mesmas e, ainda, a uma ressignificação, ou seja, novas significações e reformulações, além de

busca  de  uma nomeação mais precisa delas.  Segundo  Freire  (2007,  2010,  2012),  os

procedimentos de refinamento e ressignificação permitem operacionalizar a tematização



63

Esses procedimentos  podem ser repetidos várias  vezes, até que seja possível

estabelecer cruzamentos e inter-relações entre as unidades de significado e que se chegue aos

temas hermenêutico-fenomenológico que correspondem às unidades que não podem mais ser

reduzidas e que revelam, assim, os elementos que constituem a essência de um fenômeno.

 A recorrência desses dos  movimentos  de refinamento  e  ressignificação  durante  a

tematização é chamada de ciclo de validação porque, na medida em que aprofunda, a

interpretação se torna mais coerente, permitindo chegar aos temas que, constituídos por um

único substantivo, expressam a essência do fenômeno interpretado, possibilitando, por fim, a

sua  compreensão,  que  é  sempre  parcial  por  natureza  (FREIRE, 2010, p. 24).  Abaixo

reproduzo  o  quadro  síntese  dos  processos  da  textualização  e  da  tematização  e  ciclo  de

validação,  com  as  respectivas  rotinas  de  organização,  interpretação  e  validação,  que

constituem o percurso interpretativo adotado nesta pesquisa:

TEXTUALIZAÇÃO

TEMATIZAÇÃO

REFINAMENTO:
IDENTIFICAÇÃO
DAS PRIMEIRAS
UNIDADES DE
SIGNIFICADO

REFINAMENTO E
RESSIGNIFICAÇÃO

REFINAMENTO E
RESSIGNIFICAÇÃO DEFINIÇÃO DE

TEMAS,
SUBTEMAS,...

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 – Rotinas de organização, interpretação e validação (FREIRE, 2010, p. 25)

A primeira coluna da tabela, à esquerda, é referente à textualização, a transcrição das

experiências,  que  é  o  primeiro  passo  da  interpretação.  As  demais  colunas  apresentam os

procedimentos adotados na tematização, que se inicia com as primeiras leituras e progride até

a definição dos temas e subtemas, representativos da essência das vivências que estão sendo

investigandas. A sequência de flechas representa o ciclo de validação, que é o movimento

circular  de  idas  e  vindas  aos  textos  que  o  pesquisador  deve  fazer,  no  processo  de

aprofundamento de sua interpretação.

Tendo explicitado a metodologia da pesquisa, passo, no próximo capítulo, à descrição

CICLO DE VALIDAÇÃO
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do curso de produção textual a distância, objeto desta pesquisa. Nele trato dos movimentos de

planejamento  e  implantação  do  curso,  de  sua  estrutura  no  ambiente  do  Moodle,  e  das

atividades de suas unidades.
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CAPÍTULO 3 – PRODUÇÃO TEXTUAL COMPLEXA E

TRANSDISCIPLINAR 

A DISTÂNCIA PARA GRADUANDOS

Este  capítulo,  dedicado  à  descrição  do  curso  de  produção  textual  a  distância,  é

dividido em três seções. Na primeira, faço um relato das ações relacionadas ao curso que se

deram antes de sua efetiva realização, tais como a sua gestação, sua organização inicial e a sua

instalação no ambiente virtual. Na segunda seção, que é a descrição do curso propriamente

dita, apresento o modo como foi configurado no ambiente virtual do Moodle e o seu desenho,

me dedicando a descrever suas unidades e as atividades desenvolvidas nelas, tendo em vista

as  concepções  complexas  e  transdisciplinares  que  o  sustentaram.  Na  terceira  seção,  faço

algumas observações sobre o capítulo.

3.1 Preliminares

Antes  de fazer  a descrição do curso objeto desta pesquisa,  me atendo aos eventos

diretamente relacionados ao seu desenvolvimento, apresentando uma breve descrição das suas

preliminares,  que  constituem  a  sua  gênese  e  os  primeiros  passos  de  sua  elaboração  e

organização. Faço isso, porque o processo de gestação de um curso, me parece ser uma fase

muito instrutiva, de como ele foi sendo construído e delineado, a partir de ideias imprecisas

até ficar com a forma que acabou tendo.

Um curso a distância precisa de um ambiente virtual onde possa ser desenvolvido. O

Moodle é a plataforma oficial utilizada pela universidade onde o curso seria oferecido, mas

não era obrigatório  escolhê-lo,  por  isso fiz  uma pesquisa pela  internet  para conhecer  um

pouco  as  opções  com  as  quais  eu  poderia  contar.  Descobri  que  há  uma  infinidade  de

ambientes virtuais disponíveis, softwares livres ou não. De um modo geral, prometem que,

por meio deles, se pode fazer uma educação interativa e colaborativa. Para isso, costumam

oferecer uma série de recursos, como videoconferência, compartilhamento de tela e fóruns,

entre outras opções.

A plataforma Vyew (http://vyew.com/s/) me pareceu, num primeiro momento, ser uma

boa  opção,  por  oferecer  recursos  interacionais  que  não  estão  disponíveis  na  distribuição

oficial  do Moodle,  tais  como videoconferência,  compartilhamento de tela e quadro-branco

eletrônico. O fato de ser, no entanto, um software proprietário, com uma opção de livre acesso

http://vyew.com/s/
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limitada, e a insegurança de ser uma plataforma provavelmente desconhecida dos alunos, me

fez desistir de adotá-la.

O Moodle foi, no final, a plataforma escolhida, em sua versão 2.5. Ele não tem, na sua

configuração padrão, os mesmos recursos que outras plataformas prometem, tais como voz

sobre IP, videoconferência, compartilhamento de tela e quadro branco, mas como é adotado e

administrado  pela  universidade  e  de  um virtual  relativo  conhecimento  pelos  alunos,  pois

alguns  professores  costumam  usá-lo  em  apoio  às  suas  aulas  presenciais,  era  uma  opção

técnica e pedagógica mais segura, tanto para mim, que era o professor, quanto para os alunos. 

O Moodle poderia até mesmo oferecer muitos outros recursos que estenderiam aqueles

que são disponibilizados  por  default em sua instalação padrão.  Há uma série  de  plug-ins

disponíveis em seu site, entre eles o de videoconferência, que certamente poderiam fazer a

experiência da educação a distância menos impessoal mas, provavelmente, os administradores

de sistema não os instalam, porque poderiam drenar os recursos de banda disponíveis para os

servidores de acesso da universidade, se fossem usados muito intensamente pelos usuários da

rede. Assim, meu desejo inicial de poder usar videoconferência, quadro-branco eletrônico e

compartilhamento de tela, um recurso que permite ao professor e ao aluno terem acesso aos

desktops um do outro e trabalharem juntos, em tempo real, num mesmo projeto, teve de ser

deixado  de  lado.  Assim,  a  preparação  do  curso  ficou  condicionada,  então,  aos  recursos

disponíveis da plataforma e tradicionalmente utilizados em cursos a distância.

Resolvida a questão da escolha da plataforma, me ative, então, ao planejamento das

atividades a serem desenvolvidas no curso de produção textual. Desde a elaboração do projeto

de  pesquisa,  eu  já  imaginava  estratégias  práticas  que  pudessem  estar  de  acordo  com  a

proposta  de  minha  pesquisa,  que  era  descrever  e  interpretar  o  ensino-aprendizagem  da

produção textual, como fenômeno da experiência humana, num curso de língua materna a

distância para graduandos, com base na complexidade e na transdisciplinaridade.  As minhas

primeiras tentativas de organizar o curso, no entanto, não me pareciam muito diferentes do

que eu já estava acostumado a fazer, ou seja, parecia-me que o propósito de ser complexo e

transdisciplinar não se materializava nas alternativas que eu imaginava. Fui percebendo, na

prática, o quanto é difícil mudar do paradigma educacional tradicional, arraigado em anos e

anos de prática, para o paradigma que Morin (2008) denomina de emergente, mesmo já tendo

refletido longamente sobre as suas diferenças.

Por volta de março/abril de 20133, momento em que eu pensava conceitualmente o

3  O primeiro semestre letivo de 2013, na universidade onde o curso foi oferecido, só teve início no
final de maio, devido à mudança de calendário causada por uma greve geral no Ensino Superior
federal.
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curso, tendo em vista o princípio complexo da recursividade, tive a ideia de que num curso,

com as características do que eu estava elaborando, a distância e com extensão prevista de dez

semanas, era necessário dar um caráter especial à sua primeira unidade para que ela pudesse,

de alguma forma, não só estar relacionada, mas ser determinante e indispensável às demais

unidades. Assim, procurei dar-lhe um caráter nuclear, com conexões, gerando uma rede com

as outras unidades. Farei uma descrição detalhada dessa primeira unidade e das outras mais

adiante.

A complexidade e a transdisciplinaridade têm um compromisso com a flexibilidade

dos processos educacionais e o curso, baseado nessas duas perspectivas, não podia deixar de

levá-la  em  conta.  Assim,  embora  eu  desenvolvesse  uma  concepção  geral  das  possíveis

atividades a comporem a proposta a ser implantada, não procedi à sua elaboração em bloco,

de forma que todo o material didático já não estivesse previsto e pronto de antemão, quando

do  início  do  curso.  Devido  às  dinâmicas  que  são  próprias  dos  processos  de  ensino-

aprendizagem,  das  quais  podem  surgir  necessidades  insuspeitas  num  primeiro  momento,

embora eu já tivesse um esboço do que poderia  vir  a ser o curso como um todo, só três

unidades  foram  inteiramente  elaboradas,  para  que  as  atividades  pudessem  ter  início  e  a

concepção subjacente a elas começasse a ser compreendida pelos alunos. A elaboração das

unidades subsequentes foram, então, terminadas à medida que o curso estava acontecendo.

Elaborar  um  curso  simultaneamente  ao  seu  desenvolvimento,  mesmo  que

parcialmente,  é  um tanto  trabalhoso.  No  entanto,  no  contexto  da  concepção  complexa  e

transdisciplinar que estava sendo proposta, era possível que os alunos sugerissem questões,

tendo  em  vista  as  suas  necessidades,  que  poderiam,  mesmo,  mudar  os  rumos  de  nosso

trabalho.

No pôster que fiz para a divulgação do curso entre os universitários, procurei explicitar

a sua proposta de ser um espaço de diálogo e participação, em que a produção de textos não

poderia se dar como um conjunto de atividades realizadas por participantes isoladamente, mas

que deveria ser fruto da participação de todos: um trabalho coletivo. Para isso, fiz incluir nele

partes  do  poema  Tecendo  a  manhã, de  João  Cabral  de  Melo  Neto.  Isso  foi  feito

imageticamente, com galos espalhados pelo espaço do cartaz, de cujos bicos se projetavam

versos do poema, numa alegoria de que o texto é tecido por muitas mãos e não produto de

uma  mente  isolada,  expressando  que  aquilo  era  o  desejado  para  as  relações  de  ensino-

aprendizagem no curso que estava sendo oferecido: serem um espaço educacional onde os

textos deveriam ser produzidos a partir de um diálogo entre os seus participantes, como pode

ser visto na figura a seguir:
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Figura 1: Pôster de divulgação do curso

Procurei divulgar o curso, chamando a atenção para a natureza social do texto e da sua

aprendizagem,  conforme  ressaltam  Britto  (1983),  Pécora  (1999)  e  Bronckart  (2003).

Acreditava ser importante dar ênfase a esse aspecto na chamada para inscrição para um curso

de produção textual a distância, porque já tinha consciência das dificuldades encontradas no

ensino a distância no que diz respeito à participação coletiva dos alunos, que as plataformas

virtuais visam promover, mas que as experiências práticas nem sempre confirmam. 

Não sei se foi o apelo da proposta, ou a escassez de cursos de produção textual que

hoje existe nas graduações daquela universidade, mas tive a grata surpresa de ter as suas 16

vagas preenchidas já no segundo dia das inscrições, sendo necessário encerrá-las bem antes

do tempo previsto. Eu, temendo por uma pequena procura de candidatos, pois o curso era de

extensão e teria ocorrência num período de aulas regulares, havia programado um período de

inscrição de duas semanas, mas no segundo dia já havia até uma lista de espera.

Como já foi referido anteriormente, o Moodle foi o ambiente virtual de aprendizagem

onde o curso foi ambientado, sendo que o mesmo estava instalado numa universidade pública

do sudeste. Neste sentido, as configurações do sistema condicionaram a forma como o curso
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foi construído e o modo de interação com ele. A construção do curso e subsequentemente as

atividades que lá se deram não partiram de nenhum outro modelo de ensino online que eu

conheça,  sendo feito  a partir  do zero,  tendo sido gestado durante um longo período.  Isso

poderia ser interpretado como uma aventura irresponsável, já que o planejamento de uma ação

de educação a distância não pode ser algo que possa ser realizada com base na intuição, sem

nenhuma  fundamentação  teórico-metodológica.  Creio  que  intuição,  juntamente  com  a

imaginação, é uma das bases da criação mas, no caso da organização de um curso, ela só pode

se revelar num contexto já preparado por uma reflexão aprofundada sobre os fundamentos

teóricos e metodológicos que devem sustentá-lo. No caso do que é relatado aqui, foram os

princípios da complexidade e da transdisciplinaridade que guiaram a sua criação, tanto no que

diz respeito ao desenho das atividades quanto na sua realização efetiva no ambiente virtual.

No desenho de curso, fiz um grande esforço para que o material  que estava sendo

elaborado não tivesse traços que pudessem lembrar o material instrucional tradicional. Isso,

porque esse material costuma ter certas características da instrução programada, método de

ensino de inspiração skinneriana.  Aquele método,  baseado no estímulo e resposta é muito

diverso das concepções  complexas e transdisciplinares de educação,  que têm o sujeito no

centro  das  suas  preocupações,  propõem a  ecologização  do  saber  e  da  aprendizagem  e  a

concebem como um processo não linear.

Um  curso  complexo  e  transdisciplinar  deve  estar  aberto  para  mudanças  de  rota,

revisões  de  metodologia,  já  que  pressupõe  uma  reflexão  constante  da  prática  de  ensino-

aprendizagem,  permitindo  também  que  alterações  no  material  didático  façam  parte  da

dinâmica das atividades que são realizadas nele. Nesse sentido, não acredito que o que resulta

disso  possa  ser  chamado  de  material  instrucional,  pois  numa  abordagem  educacional

complexa  e  transdisciplinar  deve  haver  liberdade,  flexibilidade  e  autonomia  para  que

professores e alunos interfiram no processo educacional no momento em que ele acontece e

possam, se necessário, dar um rumo diferente do que poderia estar previsto inicialmente. No

caso do material  instrucional  tradicional,  professores/tutores e alunos já recebem pronto o

material didático que devem utilizar, sem que possam fazer alterações nele. 

Tenho,  mesmo,  a  convicção  de  que para  ser  coerente  com as  visões  complexas  e

transdisciplinares  da  educação,  não deveria  haver  a  divisão  de trabalho que normalmente

existe na organização dos cursos de ensino a distância, em que se separam os planejadores dos

professores e esses dos tutores. Se não for de todo possível evitá-la, pelo menos que não haja

uma separação completa  entre  esses  agentes.  Não pode ser  complexo  e transdisciplinar  a

figura de um criador de cursos que elabora um material instrucional para um público que não



70

conhece ou que, no máximo, é visto a distância, deixando para uma tutoria, com um mínimo

de  autonomia,  toda  a  responsabilidade  de  estar  a  frente  do  mundo  real,  onde  o  ensino-

aprendizagem se dá de fato. 

O material elaborado e o modo como o curso aconteceu não se basearam, portanto,

num modelo prévio ou em algum design instructional definido a priori. Como resultou de um

trabalho de aplicação dos princípios da complexidade e da transdisciplinaridade,  sendo de

natureza experimental, certamente tem muitas imperfeições, tanto na sua concepção quanto

em seu desenvolvimento efetivo. Isso, no entanto, é bastante provável de acontecer num curso

que tem em vista  a  pesquisa,  em que se  está  tentando  desenvolver  e,  ao  mesmo  tempo,

compreender uma nova construção de conhecimento, como foi o presente caso. 

3.2 O curso: desenho e desenvolvimento

Daqui em diante, passo a me dedicar à descrição do design e ao desenvolvimento do

curso de produção textual a distância que foi objeto desta pesquisa, elaborado, tendo em vista

a  observação  dos princípios  complexos  e  transdisciplinares.  É  bom  observar  que

complexidade e transdisciplinaridade não podem ser confundidas com metodologias a serem

aplicadas ad  hoc a  situações  educacionais  específicas,  pois  se  referem  à  construção  de

conhecimento.  Seus  princípios  não  oferecem  uma  tal  metodologia  com  parâmetros

determinados que permitiriam uma aplicação imediata de um modelo pronto para o uso. Ao

invés  disso,  de  ser  um  método  com  aplicações  a  uma  situação  particular,  o  que  a

complexidade e transdisciplinaridade oferecem são ferramentas para pensar e agir em função

do que o ser humano é como indivíduo e como um ente social. Essas ferramentas são uma

série de princípios que têm sido elaborados ao longo de profundas observações e reflexões

sobre o homem e o seu estar no mundo. Sendo a educação, uma instituição visceralmente

entranhada nas culturas humanas, por ser um espaço privilegiado de reflexão e formação, é

naturalmente uma instância para a proposição desses princípios.

No caso deste trabalho, busquei desenvolver estratégias metodológicas que pudessem

dar ênfase a esses princípios. No caso específico da concepção do desenho de curso, procurei

elaborar  um material  que não fosse sequencial  e linear, mas  circular, com atividades  que

promoviam o ir e vir dos alunos em suas diferentes tarefas. Procurei, também, promover a

reflexão crítica sobre a produção textual  em avaliações textuais  feitas pelos alunos sem a

interferência do professor. Busquei, ainda, promover a autonomia no trato com o texto, por

meio de atividades em que os próprios alunos deviam avaliar suas produções textuais tendo
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como referência outros textos já analisados. No que diz respeito à elaboração das unidades,

procurei trabalhar com um conteúdo aberto, sujeito a sugestões dos alunos e às demandas

imprevistas  surgidas  no transcorrer  do curso,  o  que levou à modificação  de atividades  já

propostas e à elaboração de outras. 

Esforcei-me em conferir  ao desenho e ao desenvolvimento  do curso uma natureza

complexa, a partir da adoção, no planejamento e construção das unidades, de um conjunto de

princípios  definidores  da  complexidade.  O  princípio  recursivo,  em que  os  produtos  e  os

efeitos são, ao mesmo tempo, causas e produtores daquilo que os produziu, esteve presente no

estar atento às exigências emergentes do próprio desenvolvimento do curso e nas respostas

dadas a elas. O princípio dialógico, em que noções contraditórias e antagônicas são ao mesmo

tempo complementares e indissociáveis, esteve presente em todo o processo de elaboração e

desenvolvimento do curso, naquelas inúmeras situações desafiantes em que minhas limitações

me levaram a procurar respostas para superá-las. O princípio hologramático, em que a parte

está  no todo e  o  todo está  na  parte,  esteve  presente  no modo  como as  atividades  foram

programadas, nas suas interligações umas com as outras, sendo que, de diversas maneiras, os

tópicos presentes na primeira unidade foram retomados e desdobrados nas outras. 

Quanto  à  transdisciplinaridade,  ela  se  fazia  ver  no  curso,  na  medida  em que  foi

pensado para ser um espaço de interação e negociação de significados. Era impossível que ele

não  fosse  transdisciplinar,  uma  vez  que  a  complexidade  é  constitutiva  da

transdisciplinaridade, sendo um dos seus três pilares axiológicos (MORIN, 2003. 2008, 2010,

2013;  NICOLESCU,  2000,  2001,  2008,  2009).  Contudo  há  certos  aspectos  da

transdisciplinaridade que foram importantes e que devem ser explicitados, para que a minha

descrição do curso seja a mais completa possível.

Quando me refiro à transdisciplinaridade,  neste trabalho, não é a interação máxima

entre as disciplinas que me parece o mais importante. No contexto do curso, o que, para mim,

tinha maior peso era parte da definição da transdisciplinaridade que se refere a “além das

disciplinas”  (NICOLESCU,  2000,  2008),  para  aquilo  que  a  identifica  e  distingue:  os

diferentes níveis de realidade e o terceiro incluído.

Uma atitude transdisciplinar se fazia presente em nosso curso, na medida em que nele

havia o reconhecimento dos diferentes níveis de realidade que atravessavam aquela relação de

ensino aprendizagem. Só por estarmos num contexto de uma relação educacional virtual, já

estávamos  num nível  de  realidade  diferente  de nossas  experiências  de  viver  num mundo

tridimensional. Além disso, os que vivemos aquela experiência de escrever e refletir sobre o

texto,  éramos pessoas distintas,  com diferentes papeis sociais,  diferentes histórias de vida,
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diferentes  faixas  etárias  e  projetos;  uma  diversidade  humana,  também  constituída  por

múltiplos níveis de realidade. Era, portanto, necessária a presença de um terceiro incluído que

pudesse tornar comunicáveis todos aqueles níveis de realidade. 

O terceiro incluído é uma zona de não resistência, o termo da interação (NICOLESCU

2001, 2002, 2008). Não resistência e interação eram, então, o caminho para que os nossos

múltiplos  níveis  de  realidade  pudessem  deixar  de  ser  barreiras  intransponíveis,  para  se

tornarem canais para o estabelecimento de laços que nos permitiriam construir uma mesma

realidade vivencial,  constituída de todas as outras pois, na visão transdisciplinar, ela não é

dada, mas é também obra nossa. Segundo Nicolescu (2009, p. 9 – 10):

Somos parte integrante dessa Realidade, que se modifica graças aos
nossos  pensamentos,  sentimentos,  ações.  O que  significa  dizer  que
somos plenamente responsáveis pelo que é a Realidade. A Realidade
não é algo exterior ou interior a nós: ela é simultaneamente exterior e
interior. 

No  curso,  procurei  criar  uma  zona  de  não  resistência,  por  meio  de  uma  atitude

empática de abertura para o outro, acolhendo as subjetividades como elemento determinante

para a construção do conhecimento. O terceiro incluindo é não resistência e interação, e essa

foi a atitude que adotei com os alunos: um diálogo aberto para todo questionamento sobre o

texto, porque os alunos trazem uma infinidade de perguntas, mas se sentem constrangidos em

fazê-las.  São  muitos  os  mitos  que  têm  consequências  negativas  para  as  suas  produções

textuais, e desde a introdução ao curso, eles ficaram cientes que aquele espaço estava aberto

para toda possibilidade de questionamento.

Para Nicolescu (2002, p. 54), “A zona de não resistência corresponde ao sagrado –

àquilo  que não se submete  a  nenhuma racionalização”.  Levando isso em conta,  procurei,

então, fazer com que os canais de comunicação do curso fossem espaços onde os sujeitos

alunos pudessem falar do tabus sobre o texto, aos quais não se permitiam referir em outras

circunstâncias.

Em nossas relações, procurei ter em mente o conceito de sujeito transdisciplinar, que é

constituído pelos níveis de percepção dos níveis de realidade e sua zona complementar de não

resistência  (NICOLESCU,  2002,  p.  55).  O sujeito  transdisciplinar,  pela  sua  zona  de  não

resistência, abre-se para o outro. Ele constitui-se no espaço da interação onde os níveis de

realidade podem ser superados e as barreiras entre os sujeitos e entre esses e os objetos se

rompem, para a experiência de auto-organização. 



73

O nosso curso foi transdisciplinar, na medida em que buscou promover a interação das

zonas de não resistência dos sujeitos transdisciplinares, que éramos todos nós. Isso foi feito

com uma atitude de cuidado que pudesse integrar e contextualizar  a nossa experiência  de

produzir textos e refletir sobre ele.

No que diz respeito à apresentação do curso, no ambiente virtual Moodle, ficou com

uma estrutura vertical: primeiro, um módulo introdutório, denominado Hall de entrada; depois

mais seis módulos, as unidades didático-pedagógicas que foram efetivamente desenvolvidas.

O ambiente do curso tinha como introdução a seguinte mensagem de boas vindas para

os alunos: 

Caro(a)s aluno(a)s,  sejam bem-vindo(a)s a este curso.  Este é nosso
ponto de encontro, onde por 10 semanas, o texto será nosso motivo de
reflexão e ação. Fiquem à vontade e voilà. Vamos à roca tecer!

Essa mensagem era como um cabeçalho, sendo seguida logo abaixo por uma série de

blocos: o primeiro deles não era uma das unidades didático-pedagógicas do curso, mas um

conjunto de recursos para a apresentação do curso aos alunos.

Hall de entrada, era esse o nome desse bloco de apresentação. Esse nome tem relação

evidente com a entrada para o curso, o lugar por onde se tem acesso às suas unidades: era

como se elas fossem semelhantes a cômodos de uma casa que só podem ser acessados a partir

desse primeiro ambiente de acolhimento. Esse hall de entrada era constituído por nove itens,

conforme a figura 2: 

Figura 2: Acesso para o Hall de entrada, na plataforma Moodle.

Para início de conversa era o espaço em que eram apresentados os demais tópicos do

Hall  de  entrada.  O  texto  inicia  com  uma  expressão  de  esperança  e  desejo  de  que  as
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experiências do curso valham a pena e também é apontada a disposição do professor para

buscar soluções para qualquer dúvida dos alunos. Depois há uma síntese dos demais tópicos

do Hall de entrada.

Um dedo de prosa sobre o nosso curso era o tópico em que era apresentada a proposta

do curso, destacando seu significado e as duas teorias que o fundamentavam: complexidade e

transdisciplinaridade.  Era  meu  desejo  que  os  alunos  fossem  expostos  às  concepções

subjacentes  ao curso,  que pudessem estar  conscientes,  desde o primeiro momento,  de um

modo de encarar a educação, em que os pressupostos devem ser explicitados para que aqueles

que vão vivenciá-la possam desde o primeiro momento estar cientes do que estão fazendo.

Isso não é o mesmo que apresentar um programa de curso, coisa que, aliás, no início ainda

não  estava  completa,  mas  um esforço  em  expressar  os  valores  que  determinam  as  suas

práticas. Devido à importância desse texto em situar o curso e o seu espírito, faço dele uma

síntese abaixo (Apêndice B, pg. 152.

No início,  o  texto  faz  referência  às  expectativas  que  os  alunos  poderiam ter  com

relação  ao  que  veriam no curso.  Afirmo  lá  que  não faço  promessas,  mas  que  levo  uma

proposta,  apresentando uma visão educacional  diferente do que tradicionalmente  tem sido

feito, ou seja, uma abordagem complexa e transdisciplinar, fundamentada na compreensão das

múltiplas  dimensionalidades  do  ser  humano  e  numa  educação  que  leva  em  conta  essas

dimensionalidades.

Depois,  faço  uma  breve  apresentação  da  complexidade  e  da  transdisciplinaridade,

destacando  a  íntima  relação  entre  as  duas  abordagens/teorias  e  mencionando  os  seus

princípios  e  as  contribuições  que  podem  ter,  no  que  diz  respeito  à  relação  ensino-

aprendizagem, num curso como o que estava sendo apresentado, tais como a compreensão do

processo  social  da  aprendizagem  e  a  de  que  as  ações  educativas  não  podem  ser  vistas

isoladamente, mas como parte de um contexto onde tudo se relaciona. Dou, ainda, especial

atenção à concepção de que produzir texto é um evento social situado e não um ato isolado

das outras realizações linguísticas, mas uma atividade de natureza dialógica de quem escreve

com outros que também escrevem e com os textos já escritos, ou seja, é uma conversa que

travamos com outras pessoas e com nossas referências culturais (PÉCORA, 1999; BRITTO,

1983, 2007; BRONCKIART. 2003; MARCURSCHI, 2010)

Por fim, chamo a atenção para os significados da concepção do pôster, por meio do

qual o curso era anunciado. Esclareci que ele tinha sido pensado para ser como que uma

metáfora  do  processo  dialógico  que  é  a  produção  textual,  que  era  inspirado  pelo  poema

“Tecendo a manhã”, de João Cabral de Melo Neto, em que o cantar solidário dos galos tecem
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a manhã, assim como as diferentes mãos solidariamente também escrevem os textos de nossa

vida.

Na sequência desse texto, que foi uma apresentação dos princípios propostos para o

curso, havia três fóruns: o  Fórum de notícias deveria ser um espaço para mensagens gerais,

mas, na dinâmica das atividades do curso, acabou perdendo a sua função e foi naturalmente

substituído pelos fóruns das unidades, que passaram a concentrar todos os debates e também

eventuais  avisos  e  assuntos  de caráter  geral  de iniciativa  do professor. O fórum  Saco de

pancadas – falem bem ou mal mas falem de mim era um espaço especialmente reservado para

as  postagens de  críticas,  tanto  negativas  quanto  positivas.  Eu tinha a  esperança  de que a

movimentação nesse fórum fosse bastante  intensa,  já que a crítica era um pressuposto do

curso,  no  entanto  ele  não  se  tornou  muito  popular,  mesmo  com  as  minhas  insistências,

havendo apenas nove postagens nele. O último fórum,  Balaio de gatos, tinha sido pensado

para ser um espaço de interação e divertimento que pudesse ir além dos ambientes de trabalho

dos fóruns, dedicados aos debates nas unidades, porém a sua popularidade também não foi

muita, contando com apenas seis participações de alunos.

Era uma vez no oeste era uma wiki, planejada para ser um espaço onde os alunos

pudessem escrever suas histórias de experiências textuais, refletir sobre suas relações com o

texto em suas vidas, tanto na escola quanto fora dela. Essa proposta, no entanto, não foi nada

popular entre os alunos, porque apenas dois se interessaram em escrever alguma coisa, mas

mesmo assim os textos eram minúsculos,  apenas algumas linhas, o que talvez revele uma

dificuldade  dos  alunos  em  elaborar  de  forma  escrita  uma  reflexão  sobre  suas  próprias

vivências textuais. 

Ai  se  eu  fosse  um  grande  escritor!  Nã,  nã,  nã,  nã... era  um  arquivo  com  uma

apresentação,  elaborada  por  mim,  o  professor,  com o nome “Um olhar  complexo  para  o

ensino-aprendizagem de produção textual”.  Essa apresentação fazia referência  ao processo

tortuoso da produção textual, comparando-o ao que ocorre com a elaboração de uma pintura e

mesmo a construção de um edifício.  Nela são apresentadas,  também, rascunhos de alguns

grandes escritores,  nos quais pode ser vislumbrado um pouco de seus processos criativos:

rasuras,  rabiscos  e  reelaborações;  uma  verdadeira  confusão  que  não  pode  ser  imaginada

quando um livro é publicado com suas assépticas e atraentes formas. No final, esse processo

tortuoso de produzir textos, ou o que quer que seja, é associado com o fato de que nossa

mente não funciona com a lógica simples e previsível de um computador, mas é complexa

como a própria natureza, cheia de idas e vindas, de processos recursivos e contraditórios.

Em  Uma  outra  educação  é  possível,  havia  um documentário,  cujo  nome  era “El
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sistema educativo finlandes . Nesse documentário, a educação finlandesa é apresentada como

uma  experiência  extraordinária  que,  sem  deveres  de  casa,  poucas  provas  e  ausência  de

concorrência, alcançou os melhores índices de aprendizagem no mundo, conseguindo aquilo

que  as  propostas  educacionais  que  privilegiam  a  concorrência  e  o  excesso  de  tarefas

prometem,  mas  não cumprem.  Essa descrição  do sistema educacional  finlandês  apresenta

muitas práticas que interpretei como sendo de natureza complexa e transdisciplinar, reveladas

nas atividades  de sala  de aula,  na administração das escolas  e do sistema educacional.  O

melhor  do  documentário,  produzido  na  perspectiva  de  um  jornalista  americano,  foi  a

constatação  incontestável,  mas  aparentemente  inacreditável,  de  que  aquele  modelo

educacional  tão diverso  dos  modelos  competitivos  americanos,  também muito  conhecidos

nossos  e  vendidos  por  aqui  como  o  que  há  de  melhor,  por  tantas  escolas  de  prestígio,

consegue não apenas uma formação humana muito superior ao deles, mas também permite

aos alunos conseguirem ficar seguidamente, durante anos e anos, sempre entre aqueles que

conseguem as melhores notas nas avaliações internacionais. 

Por mostrar uma experiência real de uma educação com características complexas e

transdisciplinares, o documentário me pareceu ser uma boa maneira de sensibilizar os alunos

para o caminho que seria percorrido no curso. Era importante que eles pudessem compreender

que o que estavam prestes a fazer poderia até parecer estranho à primeira vista, mas não era

uma  aventura  irresponsável  de  um  professor  maluco,  e,  sim,  uma  proposta  de  ensino-

aprendizagem efetivamente fundamentada.

Sugestões de leitura foi o último tópico do Hall de entrada. Foram postas nele algumas

sugestões de textos para leitura extra de autores4 que considero possuírem textos agradáveis e

bem escritos. O meu objetivo com esses textos era oferecer aos alunos alguns modelos de boa

leitura e bom texto.

Quando o Hall de entrada foi concebido, eu tinha como pressuposto que as atividades

não  ligadas  diretamente  ao  que  era  desenvolvido  nas  unidades  poderiam  ser  postas

separadamente: mensagens gerais num fórum, críticas noutro, digressões em outro, etc... Essa

organização, no entanto, não funcionou bem desde o início do curso, os fóruns de discussão

das  unidades  acabaram  por  centralizar  todas  as  interações  dos  participantes.  O  Hall  de

entrada,  portanto,  não  precisaria  ter  tido  todos  os  itens  originalmente  pensados  para  ele.

Poderia ter ficado apenas com alguns: a apresentação do curso, a apresentação em slide sobre

a produção de textos  e  a  complexidade  e  o documentário  teriam sido o suficiente,  como

4 http://www.estadao.com.br/colunas/roberto-damatta,todos; http://www.jb.com.br/leonardo-boff/; 
http://www.freibetto.org/index.php/artigos

http://www.jb.com.br/leonardo-boff/
http://www.estadao.com.br/colunas/roberto-damatta,todos
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introdução ao curso. Isso,  no entanto,  só pôde ser inteiramente compreendido ao final  do

curso, embora não pudesse ser revisto em seu andamento,  pode ser ser evitado em outros

cursos  a  distância  que  porventura  tenham  alguma  semelhança  com  este  que  está  sendo

descrito.

No que diz respeito às suas configurações, as unidades do curso eram semelhantes,

apresentado basicamente a mesma estrutura. Eram constituídas por um texto introdutório ao

que  seria  desenvolvido  nelas,  um arquivo  com as  atividades  e  um fórum de  discussões.

Porque a tentativa inicial de usar o recurso da wiki não foi uma experiência muito produtiva,

foi retirada das unidades. Ao fazer a descrição a seguir, os textos produzidos, pelo professor e

pelos alunos, no desenvolvimento das suas atividades, não foram considerados, uma vez que a

interpretação deles serão feita no próximo capítulo. 

3.2.1 Primeira unidade

A figura abaixo é uma cópia da configuração da primeira unidade, na página inicial do

curso Produção textual a distância complexa e transdisciplinar para graduandos, instalado no

ambiente virtual Moodle:

Figura 3: Acesso para a primeira unidade, na plataforma Moodle.

O objetivo da primeira unidade era provocar uma reflexão dos alunos sobre as suas

concepções textuais, fazê-los se confrontarem com as suas concepções do que é um texto bem

ou mal escrito. O que se desejava com isso era um exercício de conscientização aprofundada

dos alunos sobre a produção textual,  porque o que é mais comum acontecer  na educação

regular é que produzir textos não seja pensado em toda a sua complexidades, mas entendido

apenas  como mais  uma matéria  escolar  a  compor  uma série  de  itens  obrigatórios  de um

currículo regular. Faz-se produção de textos, geralmente com muita resistência, mas não são

feitas questões problematizadoras do seu fazer.

Esse primeiro momento de reflexão teve início com uma análise de dez textos feita
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pelos alunos. Eles deviam analisá-los em profundidade e então, armados de argumentos sobre

avaliações, atribuir a cada um deles uma pontuação de um a dez. 

Não  há  nada  de  complexo  e  transdisciplinar  nesse  procedimento  de  análise  e

pontuação  dos  textos,  porém  havia  um  propósito  nessa  atividade:  partir  de  uma  prática

tradicional de trabalhar com textos, tendo sempre em vista a avaliação, provavelmente a única

abordagem  que  os  alunos  conhecem,  para  poder  provocar  uma  reflexão  sobre  as  suas

concepções textuais. O objetivo desejado era que os alunos pudessem se confrontar com essas

concepções e que, a partir  dessa confrontação, pudéssemos começar uma reflexão sobre o

texto, na nova perspectiva que estava sendo apresentada a eles.

Os textos objeto da análise não foram aleatoriamente escolhidos, mas especialmente

selecionados por apresentarem algumas características específicas, tanto de textos adequados

quanto inadequados, que os alunos deveriam reconhecer para procederem em suas avaliações.

Assim, havia textos em tudo bem formados, mas também havia outros com problemas das

mais variadas ordens, tais como estratégias argumentativas equivocadas,  falta  de coesão e

coerência,  fragmentação,  parágrafos  mal  formados,  textos  com  muitos  temas  e  falta  de

progressão temática.  Esse exercício decorreu da ideia de que os princípios que nos fazem

avaliar um texto alheio,  positiva ou negativamente, podem ser reveladores das concepções

subjacentes às decisões que nos permitem produzir os nossos próprios textos, já que quando

escrevemos não podemos lançar mão de outras crenças para avaliar a nossa própria produção

escrita

Os alunos procederam às análises dos textos e postaram os resultados no fórum da

unidade.  Isso feito,  eu também enviei  ao fórum uma análise  bem detalhada  daqueles  dez

textos.  Procurei  fazer  uma  reflexão  bem  profunda  sobre  eles,  apresentando  as  suas

características quanto à argumentação, progressão, etc..., porém não atribuí nota a nenhum

deles, porque não desejava que fizessem comparações entre as notas atribuídas por eles com

as minhas. Eu não pretendia chamar a atenção para a minha avaliação, mas fazer os alunos

pensarem nos porquês de seus julgamentos, confrontando as suas análises com as observações

feitas por mim e depois se envolvessem num processo reflexivo, usando o espaço do fórum

para o debate das ideias. A intenção era fazê-los pensar em quais critérios tinham privilegiado

para pontuar os textos, tendo em vista as minhas observações.

Essa primeira unidade, como já foi referido acima, teve um papel muito importante no

estabelecimento da interdependência entre as unidades do curso. Muitos dos textos estudados

nela foram retomados em outras unidades, com abordagens mais desenvolvidas, objetivando

um estudo mais detalhado das suas características textuais. A retomada dos textos analisados
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na  primeira  unidade,  nas  atividades  de  outras  unidades,  tornou  bastante  evidente  a

circularidade dos assuntos estudados no curso.

Informei  aos  alunos que  os  seus  atos  avaliativos  não estavam sujeitos,  também,  à

minha avaliação: não haviam avaliado para serem avaliados. Não era uma atitude complexa e

transdisciplinar, naquela situação, dizer se a pontuação que tinham atribuído aos textos era

certa ou errada, porque então cairíamos no círculo vicioso de uma avaliação tradicional que

faz o aluno pensar em teste de desempenho e em nota, constrangendo a sua liberdade para

julgar. As atitudes  avaliativas  que  eles  tomassem não deviam ter  em perspectiva  o olhar

severo de um professor por cima de seus ombros. O importante no contexto da unidade era

que pudessem se questionar, sem medo de reprimendas, sobre o que os motivava a avaliar os

textos  da forma  como avaliavam e  o quanto os  seus  critérios  de avaliação  dos  textos  de

terceiros,  muitas  vezes  inconscientemente,  se  materializavam nos  momentos  em que  eles

mesmos eram os produtores de textos.

No  contexto  da  unidade,  procurei  fazer  com que  os  alunos  compreendessem  que

contrariamente ao que é senso comum, o próprio sistema educacional, que tem como um de

seus objetivos ensinar a produção textual, muitas vezes é, ele mesmo, o responsável pela sua

não  aprendizagem.  Era  preciso  que  os  alunos  compreendessem  que  as  suas  virtuais

dificuldades  com  o  texto  não  eram  apenas  um  questão  pessoal,  mas  também  uma

consequência de suas histórias escolares. Embora, o ensino do texto seja por princípio uma

competência escolar, a produção textual está imersa numa infinidade de práticas e crenças que

acabam por constituir dificuldades para essa própria aprendizagem.

Dificilmente poderemos passar pela escola e não internalizarmos essas contradições,

trazendo em nós mesmos o desejo de poder escrever bons textos e ao mesmo tempo termos

uma série de concepções que se materializam em práticas que interferem negativamente em

nossa  produção.  Essas  concepções,  por  sua  natureza  ideológica,  são  em  sua  maioria

desconhecidas  dos  indivíduos,  que  invariavelmente  atribuem  as  suas  dificuldades  com  a

escrita a outras coisas, quase sempre, só a si próprios. 

Defendi, no meu debate com os alunos, que embora tenhamos imensa dificuldade em

refletir sobre as nossas próprias dificuldades com os textos, porque ficamos com o orgulho

ferido, amedrontados em olhar para nós próprios e não gostarmos do que possamos ver ou do

que os outros possam ver em nós, a melhor maneira de sairmos de nossas prisões é tomarmos

consciência  do  que  nos  prende.  Embora  possamos  ter  medo  de  pensar  nos  aspectos

contraditórios de nossas histórias de aprendizagem textual que se materializam a cada vez que

nos pomos a escrever, tomar consciência deles é a melhor forma de compreendê-los e lidar
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com eles.

Ao provocar uma reflexão dos alunos sobre o fato de as suas concepções textuais eram

muito mais do que uma questão pessoal, mas tinham muito a ver com o modo como tinham

aprendido a escrever e, de que a aprendizagem da escrita, e não só ela, é um acontecimento

eivado  de  contradições  que  levamos  pela  vida  afora,  creio  ter  trabalhado  com  os  três

princípios  da  complexidade,  o  dialógico,  o  hologramático  e  o  recursivo  (MORIN, 2008,

2009). É dialógica a compreensão de que o ensino-aprendizagem é contraditório e de que

internalizamos essas contradições. É hologramático a compreensão de que não somos seres

isolados, mas sociais, e de que escrever é ao mesmo tempo um ato individual e coletivo, pois

ao  escrever  se  revela  em  nós  a  nossa  situação  de  participantes  de  uma  história  da

aprendizagem  compartilhada.  É  recursivo  retornar  à  historia  do  nosso  texto  escolar  e

encontrar marcas dela nos nossos textos do presente.

Acredito que também o princípio recursivo estava presente no círculo que se formou

entre as ações e reações dos alunos e as minhas, o professor, já que ao fazê-los voltar a sua

atenção  para  os  seus  conceitos  relativos  ao  texto  provoquei  um  diálogo  entre  nós  que

começou nessa e se estendeu pelas outras unidades do curso.

A consciência de que era possível o questionamento das razões que estão na origem

dos modos como concebemos os textos foi o detonador das inúmeras questões lançadas pelos

alunos,  na  busca  de  uma  compreensão  de  como  uma  concepção  textual  complexa  e

transdisciplinar  poderia  ajudá-los  a  transformar  as  suas  antigas  concepções.  Esses

questionamentos, por sua vez, exigiram de mim respostas que pudessem convencê-los de que

uma concepção complexa e transdisciplinar da produção textual e de sua aprendizagem era

libertadora  em relação  aos  muitos  traumas  e  mal-entendidos  resultantes  da  aprendizagem

textual tradicional 

3.2.2 Segunda unidade

A figura a seguir é uma cópia da configuração da segunda unidade, na página inicial

do curso Produção textual a distância complexa e transdisciplinar para graduandos, instalado

no ambiente virtual Moodle:
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Figura 4: Acesso para a segunda unidade, na plataforma Moodle.

Na esteira  das reflexões  sobre os critérios  adotados pelos alunos na avaliação dos

textos  da  primeira  unidade  e  sobre  como  tais  critérios  refletiam  suas  concepções  mais

profundas  do  que  é  um texto,  com consequências  para  suas  próprias  produções  textuais,

tiveram início as atividades da segunda unidade, cujo objetivo era a produção de dois textos,

tendo input audiovisuais como fontes de informação.

A primeira produção textual era uma descrição da experiência dos alunos ao assistirem

ao documentário  La Educación Prohibida um vídeo em espanhol, legendado em português.

Esse filme é uma bela e extensa reflexão cinematográfica sobre como têm sido as práticas

educacionais hoje na América Latina. Devido ao grande número de assuntos abordados nele,

somente  as  reflexões  presentes  nos  primeiros  36  minutos,  de  suas  duas  horas  e  meia  de

duração, foram considerados como prioritários como referência para a produção textual.

Não havia a preocupação de que fosse adotado um gênero de texto em particular para

essa produção, porque eu não queria que os alunos ficassem presos a uma forma de texto

predeterminada,  para que isso não se constituísse numa limitação, de qualquer espécie,  de

suas escritas. O meu interese era que os alunos pudessem fazer um esboço despretensioso do

que  tinham  compreendido  do  documentário,  ou  mesmo  que  produzissem  um  rascunho

esquemático dos assuntos tratados nele. Embora forma e conteúdo sejam inseparáveis, num

primeiro momento a preocupação foi com o conteúdo, ficando para depois a atenção para o

aspecto formal.

Pensando transdisciplinarmente,  havia o pressuposto de que cada aluno encontra-se

num  nível  de  realidade  distinto,  no  que  diz  respeito  às  suas  compreensões  e  produções

textuais. Enquanto a interpretação de um filme é mais fácil para uns, outros, no entanto, não
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conseguem produzir um discurso coerente sobre o que assistem. Assim também se dá com os

seus textos: podem ser mais articulados ou mais esquemáticos, ou até mesmo completamente

confusos.  Assim sendo,  se a  preocupação nos  primeiros  momentos  do curso fosse com a

qualidade das produções, perder-se-ia de vista a lógica da aprendizagem como um processo:

não importava o nível de realidade em que se encontrava o aluno; se esse ou aquele estava

mais apto a compreender um filme ou a produzir um texto. As intervenções do professor e as

reflexões conjuntas sobre as atividades desenvolvidas deveriam funcionar, segundo a lógica

do  terceiro  incluído,  permitindo  a  todos  os  alunos,  cada  um  no  seu  próprio  tempo,

progredirem em relação ao nível de realidade em que se encontravam.

A segunda  produção  textual  da  unidade  tinha  como  referência  o  que  tinha  sido

realizado na primeira  e  devia  ser  a  escrita  de um texto  reflexivo sobre qualquer  um dos

assuntos já vistos no documentário  La Educación Prohibida, ou ainda podia ter em vista o

tópico abordado pelo clipe musical Another brick in the wall, da banda de rock inglesa Pink

Floyd. Esse clipe foi escolhido também como motivador da produção textual, por concentrar

em seus poucos minutos uma dramática narrativa musical, crítica de um sistema escolar que

só se preocupa em moldar  homens  alienados  para servir  ao  status  quo,  o  que tinha  total

afinidade com as abordagens sobre a educação discutidas pelo documentário. 

Sugeri que os alunos se utilizassem de um estilo ensaístico, de forma mais livre não

muito bem definida, para essa produção, sem que fosse, no entanto, uma obrigatoriedade. Foi

disponibilizado na unidade, como sugestão de modelo de escrita, um arquivo e links para sete

textos ensaísticos de alguns autores nacionais conhecidos5. 

Eu, como professor, nessas primeiras produções textuais dos alunos, não me apressei

em corrigir seus textos e devolvê-los. O fórum era o espaço privilegiado para discutir sobre

eles, pois eu achava que simplesmente corrigi-los e devolvê-los, com algumas observações,

não surtiria o mesmo efeito que utilizá-los como fonte privilegiada para a nossa reflexão, que,

na verdade, deveria ir além daqueles textos que estavam sendo produzidos na unidade. Esses

eram uma motivação para que pudéssemos  pensar  sobre muitas  questões  que envolvem a

produção  textual.  Eles  eram  elementos  que  alimentariam  as  nossas  reflexões,  correções,

observações  e  reescritas  que  seriam  coisas  a  serem  feitas  mais  tarde.  No  Apêndice  H,

apresento um exemplar de cada um dos dois textos produzidos nessa unidade, como forma de

5 http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,boatos-e-fuxicos-imp-,1036774; 
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,fracasso-e-sucesso-imp-,1027336; 
http://www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2013/05/20/so-um-deus-nos-pode-salvar/; 
http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/sobre-os-evangelicos-e-o-evangelho; 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/1180196-o-filosofo-do-martelo-na-academia.shtml; 
http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/deriva-genetica/evolucao-e-religiao

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/1180196-o-filosofo-do-martelo-na-academia.shtml
http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/sobre-os-evangelicos-e-o-evangelho
http://www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2013/05/20/so-um-deus-nos-pode-salvar/
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,fracasso-e-sucesso-imp-,1027336
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,boatos-e-fuxicos-imp-,1036774
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ilustração da produção textual dos alunos.

A  complexidade  e  a  transdisciplinaridade  se  fizeram  sentir  nessa  unidade,

principalmente no que diz respeito à experimentação com o texto, porque experimentar é estar

aberto para possibilidades da imaginação, da intuição, da sensibilidade, que são as condições

necessárias à liberdade de criar. A experimentação, na aprendizagem de produção de textos

permite, a quem escreve, se desvencilhar um pouco das amarras que o prendem e o faz ficar

tenso diante da página em branco. Parece ser contraditório que num curso de produção de

texto haja espaço para a experimentação que pode resultar numa grande confusão de ideias,

mas é melhor que surjam ideias confusas do que nenhuma. É bom lembrar que produzir textos

é  um processo,  e  o  texto  bem escrito  não está  em contradição  com ideias  fragmentadas,

pensamentos  inconclusos,  rascunhos  incompreensíveis.  Na  verdade,  o  texto  organizado

pressupõe o seu contrário, o desorganizado, porque a sua gestação e quase sempre caótica,

muito diferente do que a maioria  das pessoas costuma pensar. É salutar, portanto,  que os

alunos aprendam que a  origem de um texto  bem escrito  é,  normalmente,  muito  humilde,

porque o bom texto costuma sair do labirinto experimental que é o processo natural de se ter

ideias.

Era necessário que deixássemos de pensar a produção textual como se fosse necessário

ter um texto perfeito, e não só perfeito, mas pronto e acabado em sua primeira versão. Ao

contrário desse mito de que um texto possa nascer completamente formado como uma Atena

nascida da cabeça de Zeus, o qual é alimentado pelas instituições de ensino, principalmente

nos contextos dos vestibulares, apresentei aos alunos um conceito de texto como um processo

virtualmente infinito, pois sempre podemos voltar a ele para refazê-lo.

A  aprendizagem  da  produção  textual,  assim  como  toda  aprendizagem,  pode  ser

descrita como um tipo de autopoiese. Embora aparentemente sejamos ensinados pelos outros,

a aprendizagem é um percurso do questionamento em busca de resposta pelo labirinto de

nosso ser, sem mesmo nos darmos conta de seus mecanismos de auto-organização.  Isso é

tanto verdade, que não podemos falar uma língua estrangeira sem que ela antes se encarnem

em nós,  num processo que não podemos  controlar  conscientemente,  não importa  quantos

cursos façamos e, mesmo em situações mais normais, quando nos deparamos com situações

novas a exigir a nossa compreensão, temos que ruminá-las até que façam sentido; mesmo que

peçamos ajuda a outros, eles não podem compreender por nós.

Como um processo de natureza autopoiética, produzir um texto ou aprender a produzi-

lo exige tempo e reflexão. São necessárias muitas idas e vindas para que o que desejamos

possa tomar uma forma escrita satisfatória, mas nunca definitiva, embora não seja isso que a
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experiência escolar dos alunos lhes diz. Os alunos aprenderam que não há lugar no texto para

a incerteza e erros, porque a grande maioria têm como modelos os textos já em sua forma

final, sem ficarem sabendo de todo o trabalho necessário para ficasse com aquela forma.

Mostrar, um pouco, como os textos reais são feitos foi o que se pretendia fazer com as

atividades  dessa  unidade.  As  ilusões  que  os  alunos  têm  no  que  diz  respeito  à  pretensa

capacidade que alguns teriam de escrever um texto sem escórias, creio, é uma das coisas que

mais os impedem de escrever, por isso a necessidade de conscientizá-los de como o processo

da  escrita  realmente  acontece.  Nessa  unidade,  tentei  passar  para  os  alunos  uma  nova

concepção  do  texto,  uma  nova  lógica  de  que  ele  é  sempre  um  rascunho,  às  vezes

completamente incompreensível, até que decidamos que não seja mais e, assim sendo, antes

de darmos-lhe a sua forma final, tudo é permitido.

3.2.3 Terceira unidade

A figura abaixo é uma cópia da configuração da terceira unidade na página inicial do

curso Produção textual a distância complexa e transdisciplinar para graduandos, instalado no

ambiente virtual Moodle:

Figura 5: Acesso para a terceira unidade, na plataforma Moodle.

Depois  da  escrita  um tanto  despretensiosa  dos  dois  textos  da  segunda  unidade,  a

estratégia de ensino-aprendizagem que estava sendo adotada no curso foi reafirmada. O papel

central da complexidade e da transdisciplinaridade na concepção do curso foi relembrado e

também ficou esclarecido que os textos já escritos não haviam sido terminados e avaliados

intencionalmente, porque eu, como professor, desejava mesmo continuar o trabalho com eles

dali  em diante,  podendo até  vir  a acontecer  que,  ao final  do curso,  ainda não estivessem

terminados. O mais importante não era quantificar e medir o que havia sido escrito, mas o



85

próprio exercício de produção textual que estava sendo realizado, embora não se tratasse de

fazer por fazer, mas de dar tempo ao tempo, num processo de amadurecimento. Adverti os

alunos de que não havia uma técnica específica a ser adotada no curso, porque isso não estava

de acordo com a sua proposta, mas que o trabalho nele era como o dos artesãos, que não

aprendem seguindo regras ditadas de antemão, mas no exercício da prática cotidiana, que leva

paulatinamente o aprendiz a deixar essa condição e a tornar-se independente de seu mestre,

embora, no caso do texto, nunca cheguemos a ser mestres.

O objetivo dessa unidade era levar os alunos a analisarem a progressão temática de

seus textos, daí a razão porque eu não os tinha corrigido. Para introduzir o tópico, no material

didático,  as  atividades  começavam com uma breve  explanação  minha  sobre  a  progressão

temática, em que eram usados para exemplificação alguns textos da primeira unidade. 

Como modelo de uma progressão temática adequada, foram empregados dois textos

que já eram de conhecimento dos alunos: um havia sido discutido na primeira unidade e o

outro era um dos ensaios sugeridos como modelo de escrita na segunda unidade. Uma tabela

com três colunas foi usada para a análise de cada um dos textos: na coluna do meio ficavam

os parágrafos do texto, na da esquerda havia a explicitação das ideias do parágrafo e na da

direita  havia  comentários  sobre a  organização textual  e as  relações  estabelecidas  entre  as

partes do texto.

Os alunos deveriam ler a introdução com a exposição sobre a progressão temática e

observar detalhadamente os dois textos que foram analisados com o objetivo de explicitar

como ela se apresentava neles. Como exercício, deveriam utilizar a análise dos textos como

modelo  para  analisar  os  seus  próprios  textos  que  já  haviam  sido  escritos  nas  unidades

anteriores. Suas análises deveriam permitir que pudessem reconhecer a existência ou não da

progressão temática nesses textos.

Nessa unidade, portanto, não foi solicitado que os alunos produzissem um texto novo,

porque o que se pretendia era uma retomada recursiva do que já havia sido feito, para que os

alunos pudessem avaliar a progressão temática daquilo que haviam produzido, olhando-o de

um novo ângulo. Se, depois de feitas as análises, os alunos percebessem algum problema de

progressão, deveriam reescrever seus textos, tentando dar-lhes o que lhes faltava. Se a análise

não revelasse problemas de progressão, então eles não teriam mais nada a fazer com suas

produções nessa unidade. 

No Apêndice I apresento exemplos do que foi produzido nessa unidade. Essa produção

foi um retorno ao segundo texto produzido na unidade anterior: os alunos reelaboraram aquele

texto que tinham produzido, observando a sua progressão temática, tendo como exemplos a
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análise dos textos que constavam do material didático dessa terceira unidade.

O princípio  recursivo da complexidade  é,  na minha opinião,  o  mais  enfaticamente

presente nas atividades dessa unidade. O sentido desse princípio é de que as causas geram

produtos e esses produtos e os seus efeitos são eles próprios causadores do que os gera e/ou

produz, e isso pode ser identificado no modo como as atividades textuais foram realizadas. Ao

serem retomados os textos produzidos na unidade dois, com análises quanto à sua progressão

temática e sua reelaboração,  foi  realizado,  no intuito  de consegui-la,  um procedimento de

natureza circular constituído de idas, vindas e redefinições, de tal maneira que o exercício

analítico da progressão e a reelaboração dos textos certamente tiveram um efeito retroativo

sobre as habilidades de produção textual dos alunos.

Esse procedimento de idas e vindas dos alunos aos seus textos, com o objetivo de

analisá-los e reelaborá-los, tendo em vista os temas tratados nas unidades, não ficou restrito a

essa unidade, mas continuou nas unidades seguintes, como apresento na sequência.

3.2.4 Quarta unidade

A figura abaixo é uma cópia da configuração da quarta unidade na página inicial do

curso Produção textual a distância complexa e transdisciplinar para graduandos, instalado no

ambiente virtual Moodle:

Figura 6: Acesso para a quarta unidade, na plataforma Moodle.

Na introdução ao curso, tendo em vista a sua proposta, os alunos já estavam cientes de

que poderiam sugerir tópicos com os quais quisessem trabalhar. Até o momento da quarta
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unidade nenhum pedido formal para tratar de algo específico tinha sido feito pelos alunos.

Contudo surgiu, no fórum de discussão, uma questão relativa aos critérios usados para avaliar

as redações do vestibular, que alguns alunos achavam misteriosas e mesmo capciosas, fazendo

também referência às suas próprias experiências e aos mitos urbanos, relativos à redações

absurdas que teriam recebido notas altas em concursos vestibulares. Além disso, alguns dos

textos produzidos estavam muito confusos, com parágrafos desorganizados, expressando uma

dificuldade, de alguns alunos, de identificar ideias centrais e secundárias.

Na unidade anterior, o objetivo tinha sido trabalhar com a sequenciação mais geral do

texto. Seu propósito era abordar a globalidade do texto: eu queria lembrar aos alunos que,

assim como as narrativas têm começo, meio e fim, com eventos ordenados, também os textos

não  narrativos  devem  ter  começo,  meio  e  fim.  Quando  a  narrativa  não  tem  uma  boa

sequenciação fica mutilada; assim também acontece com qualquer texto.

Após  abordar  o  conceito  de  que  um texto  bem formado  deve  ter  uma  ordenação

necessária no que diz respeito à sua totalidade,  tendo em vista as questões do fórum e os

textos produzidos com paragrafação confusa, percebi que era necessário, também, detalhar

um  pouco  mais  a  sequenciação  de  ideias,  dando  especial  atenção  à  relação  entre  ideias

principais e secundárias e a sua ordenação, no contexto dos parágrafos. Assim, nessa unidade

a ordenação textual continuou a ser trabalhada, porém dessa vez nossa atenção se dirigiu para

a organização dos parágrafos. 

Os alunos retornaram aos seus textos, então, tendo em vista dar uma atenção mais

detida à organização de seus parágrafos. Deveriam buscar identificar as suas ideias principais

e secundárias e então fazer um esquema delas, para que ficasse visualmente explícita as suas

relação. Eles foram alertados para que atinassem para a importância de se ter consciência da

lógica  hierárquica  constituinte  da  estrutura  dos  textos  bem formados,  não  só  no  que  diz

respeito à produção textual, mas também com relação à leitura. Isso, porque um texto não é

uma simples sequenciação de ideias reunidas sem critério, mas é constituído em grande parte

por ideias secundárias que dão sustentação a um número bem menor de ideias principais. Uma

das reclamações mais comuns dos alunos é não terem ideias para escrever, mas o problema

maior  está  não  em  não  tê-las,  mas  na  dificuldade  de  organizá-las  numa  determinada

configuração harmônica de ideias principais e secundárias.

Expliquei aos alunos que um texto bem escrito, além de outras coisas, é construído a

partir de uma ideia topical, expressa no título, algumas ideias principais, relacionadas a esse

tópico,  que  constituem  o  núcleo  de  sentido  de  cada  parágrafo,  e  outras  ideias  que

desenvolvem, explicitam, exemplificam e concluem aquelas. A tessitura dessas constelações,
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formada pela inter-relação entre ideias mais gerais e mais específicas, é um dos segredos de

uma  escrita  bem feita.  O texto,  ao  invés  de  ser  um aglomerado  de  muitas  ideias,  é  um

processo de explicitação de umas poucas, intimamente relacionadas e coordenadas em função

de um tema central.

Alertei-os, no que diz respeito à leitura: muitas pessoas leem como se o texto fosse um

disco que deve ser ouvido do princípio ao fim, sem interrupções. Isso, no entanto, feito com

um texto informativo, produz logo uma sobrecarga da memória e exaustão, porque todo seu

conteúdo chega ao leitor sem o devido filtro: ideias importantes e outras menos importantes,

dependentes daquelas, conceitos claros e mais obscuros se tornam um aglomerado um tanto

indeterminado, difícil de ser compreendido e lembrado.

Lembrei-os  de  que  a  compreensão  do  texto  como  um  conjunto  hierarquizado  de

sentidos deve modificar o modo como lemos. Sabendo que ele apresenta diferentes níveis de

compreensão, já não o lemos como se fosse uma peça dramática a ser memorizada, mas o

abordamos de deferentes maneiras,  procurando entendê-lo em etapas: primeiro,  uma visão

geral, depois, a busca dos temas mais importantes, partindo dos pontos mais claros e então

seguindo para os mais obscuros, e assim por diante (MARCONI, LAKATOS, 2003).

Na atividade da unidade, como modelo de trabalho, dois textos de gêneros diferentes,

um argumentativo e o outro literário, foram analisados por mim, objetivando a explicitação de

suas ideias principais  e secundárias.  A partir  dessa análise  foram elaborados esquemas da

organização hierárquica dessas ideias. A apresentação de textos de gêneros diferentes visava

ressaltar algumas diferenças de organização das ideias nos seus parágrafos. 

A tarefa dos alunos consistia  em ler a seção, referente à discussão teórica sobre a

organização  das  ideias,  no  início  da  atividade,  estudar  a  minha  análise  dos  dois  textos

modelos  e  fazer  os  mesmos  procedimentos  de  identificação,  em  seus  textos,  de  ideias

principais e secundárias e então elaborar um esquema, assim como já tinha sido feito por

mim. Caso, no procedimento da análise, fossem encontrados problemas na organização das

suas ideias nos parágrafos, os textos deveriam ser reelaborados, com o objetivo de dar-lhes

uma  organização  mais  adequada.  No  Apêndice  J,  apresento,  como  exemplo,  o  trabalho

realizado por um dos alunos com as duas atividades desenvolvidas na unidade, juntamente

com as minhas observações. 

Nessa unidade, como na anterior, a recursividade (MORIN, 2008, 2009, 2010,) foi o

guia  que  conduziu  as  atividades.  Os  textos  que começaram a  ser  produzidos  na  segunda

unidade  foram  mais  uma  vez  revisitados,  realizando-se  o  círculo  retroativo.  Primeiro,  o

trabalho de tentar discernir  entre a ideia topical dos parágrafos e as suas ideias de apoio,
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depois o exercício de sintetizar tais ideias de maneira hierarquizada, na forma de um esquema

que pudesse revelar a estrutura dos textos.

Creio que posso afirmar ainda que o princípio hologramático também fez-se sentir em

nossas atividades, uma vez que diversas dimensões do texto foram trabalhadas nessa unidade.

No que diz respeito à máxima de que as partes estão no todo que está nas partes, podemos

relacioná-la à organização do texto,  aos seus parágrafos que só podem ter um sentido no

contexto textual ao qual pertencem e, simultaneamente, o texto tem um determinado sentido

apenas em função de cada uma de suas partes. Ele, ainda, ao mesmo tempo que é constituído

por uma infinidade de recursos lógico-linguísticos, que precisam ser postos em ação para que

tenha uma materialidade física, é também leitura, que, por sua vez, necessita de umas tantas

outras habilidades para se fazer compreender. Os exercícios que foram feitos nessa unidade

permitiram que as  muitas  dimensões  dos  textos  pudessem ser  percebidas  de  modo muito

evidente,  tendo  também  ficado  evidente  que  não  devemos  trabalhar  isoladamente  essas

dimensões, porque o texto só pode mesmo ser compreendido como tal quando a consciência

se dá conta delas.

3.2.5 Quinta unidade

A figura abaixo é uma cópia da configuração da quinta unidade na página inicial do

curso Produção textual a distância complexa e transdisciplinar para graduandos, instalado no

ambiente virtual Moodle:

Figura 7: Acesso para a quinta unidade, na plataforma Moodle.

Visando reafirmar as relações existentes entre as atividades do curso, nessa unidade, as

outras atividades das unidades anteriores foram lembradas, e antecipadas as da próxima, com

o objetivo de explicitar que seguiam um plano coerente e que mesmo com a brevidade do

curso, no seu final teríamos lidado com questões muito importantes da produção textual, tais

como: obter informações escritas a partir de uma fonte audiovisual, escrever ensaio, trabalhar

com  progressão  textual,  identificar  ideias  principais  e  secundárias  em  parágrafos,  fazer
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esquema, trabalhar com argumentação e paráfrase. Esclareci os alunos que, por ser de curta

duração, o nosso curso não nos permitiria um aprofundamento satisfatório desses tópicos, mas

que pelo menos os materiais  produzidos nele poderiam servir como guias para um estudo

independente depois.

Os alunos foram relembrados de que as atividades do curso eram um exercício de

aprendizagem autônoma, na medida em que privilegiavam o trabalho independente, já que

eles mesmos tinham que tentar analisar e rever os textos que escreviam, sem a ajuda e um

professor,  usando como referência  as  análises  textuais  que  compunham as  atividades  das

unidades.

O objetivo dessa unidade era trabalhar com a argumentação (PÉCORA, 1999, LOPES,

1988a,  1988b),  num  sentido  discursivo,  relacionado  ao  emprego  de  boas  estratégias  de

interlocução  textual,  à  ausência  de  confusão  e  fragmentação  do  texto.  Obviamente  a

argumentação  já  tinha  sido  abordada  indiretamente,  quando  a  progressão  temática  foi

abordada, porque problemas de sequenciação do texto têm implicações argumentativas, mas

nesse momento tratamos também dos discursos confusos e vazios de sentido.

No material didático da unidade havia uma primeira seção teórica, com a apresentação

de alguns conceitos sobre argumentação. Essa seção era completada por dois textos, cujos

aspectos argumentativos eram analisados e deviam ser usados pelos alunos como modelos

para  fazerem  os  exercícios  que  se  seguiam,  que  eram  constituídos  por  três  textos,  cuja

argumentação deveria ser analisada.

Esses três textos já tinham sido vistos na primeira unidade e nesse segundo momento o

objetivo pretendido era fazer  com que os alunos se aprofundassem mais  no estudo deles,

tendo em vista um maior detalhamento de seus aspectos argumentativos. O primeiro tinha

uma estrutura fragmentada, semelhante àquelas histórias de cartilhas antigas, do tipo “A vovó

viu a uva...”, que os alunos deveriam reelaborar, para que ficasse discursivamente adequado,

sem a  aparência  telegráfica  que  tinha  antes.  O segundo,  uma redação,  apresentava  ideias

desencontradas,  que  os  alunos  deviam  identificar  para  explicar  os  seus  problemas

argumentativos.  O terceiro era um artigo de jornal escrito numa linguagem pretensamente

erudita, apresentando um excesso de assuntos, o que mascarava a falta de ideias de seu autor e

o faziam ficar com aparência de sofisticação, pelo grau de dificuldade que exigia para ser

minimamente  compreendido.  Os  alunos  deveriam  identificar  os  temas  que  parecessem

inadequados ao objetivo expresso no título do artigo e depois propor uma síntese daquilo que

parecia  ser  o  objetivo  do  texto,  excluindo  os  temas  inadequados  que  já  haviam  sido

identificados.
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No Apêndice K dessa unidade, em razão da extensão dos trabalhos, apresento apenas

excertos  das  atividades  realizadas  por  três  alunos  diferentes,  juntamente  com  as  minhas

observações.

3.2.6 Sexta unidade

A figura abaixo é uma cópia da configuração da sexta unidade na página inicial do

curso Produção textual a distância complexa e transdisciplinar para graduandos, instalado no

ambiente virtual Moodle:

Figura 8: Acesso para a sexta unidade, na plataforma Moodle.

Nessa unidade 6, os alunos foram alertados para a importância do estudo da paráfrase,

que, embora recebendo pouca atenção nos livros didáticos, é de grande importância para a

vida acadêmica, porque aqueles que se dedicam ao estudo metódico, de um jeito ou de outro,

farão uso de estratégicas parafrásticas ao produzirem conhecimento. Trabalhos de conclusão

de curso, dissertações e teses são em grande parte paráfrases, porque esse é único meio de nos

apropriarmos  do  conhecimento  que  já  existe,  sem sermos  meros  plagiadores,  para  então

refletir sobre ele.

No material didático da unidade, os alunos foram, mais uma vez, relembrados do perfil

complexo e transdisciplinar do curso. Era importante que compreendessem que a flexibilidade

na  lida  com  os  problemas  relativos  às  atividades  do  curso  e  a  maneira  como  elas  se

desenvolviam estavam de  acordo com o escopo de  uma proposta  pedagógica  em que  as

pessoas  são  assumidas  como  centro  do  processo  de  ensino-aprendizagem.  Sob  essa

perspectiva,  o nosso curso tinha se constituído em função dos seus participantes e não os

participantes em função dele. 

Como essa era a última unidade do curso, fiz questão de dizer aos alunos que a nossa

experiência  tão  fugaz  de  produção  textual  era  apenas  uma  parte  de  uma  caminhada  que
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deveria continuar, porque não era possível, em tão curto espaço de tempo, tornar-se um expert

do texto.  Para mim, o curso,  mesmo que limitado,  já teria  valido a pena se,  pelo menos,

tivesse permitido aos seus participantes começarem a se tornar condutores de seus passos

pelos caminhos do texto, ao invés de serem apenas passageiros guiados pelos outros.

A reflexão sobre a paráfrase foi centrada em seu papel no trabalho acadêmico, nas

questões de plágio,  em sua importância  para a intertextualidade  e no desenvolvimento  da

escrita e exercícios de compreensão. O importante era dar aos alunos uma consciência do

papel tão fundamental da paráfrase em todos os aspectos do trabalho intelectual.

Os autores usados como exemplificação de paráfrase foram dois. Eco (2007, p. 179 -

182) apresenta três exemplos dela: uma boa paráfrase, com reelaboração do conteúdo textual;

uma falsa paráfrase, com cópia e falsas reelaborações textuais; e uma paráfrase quase textual

que evita  plágio,  em que o autor  não faz grandes elaborações  do texto fonte,  mas indica

claramente o que é citado, evitando assim o plágio. Pires (2012) apresenta uma paráfrase com

uma grande reelaboração do conteúdo do texto fonte, em que se mantém a ideia original, mas

a voz do parafraseador está presente, reinterpretando essa ideia, inclusive com extrapolação

do que estava no texto.

A parte prática da unidade era constituída por três exercícios para a prática com a

paráfrase. No primeiro, deveriam ser feitas paráfrases de uma relação de ditados populares; no

segundo, as paráfrases a serem feitas eram de dois poemas de Drummond; e no terceiro, a

paráfrase a ser feita era de um artigo que já tinha sido estudado na unidade cinco.

Assim como na unidade anterior, apresento, no Apêndice L, apenas dois excertos das

atividades  realizadas  pelos  alunos,  na  primeira  parte  dessa  unidade,  juntamente  com  as

minhas observações.

3.2.7 Sexta unidade – Atividade extra

Quando os alunos estavam terminando de fazer as atividades da unidade 6 e o curso

chegava ao seu final, depois de dez semanas de trabalho, como estava previsto desde a sua

concepção, pois a temporada de avaliações institucionais estava chegando, surgiu, por parte

de um dos participantes, uma sugestão para que pudéssemos contar pelo menos com mais um

conjunto de atividades, o que foi prontamente aceito pelos demais alunos. 

Essa foi uma boa oportunidade de se fazer uma revisão do trabalho que vinha sendo

realizado  desde  o  início  do  curso.  Retomar,  nem  que  fosse  brevemente,  o  sentido  das

atividades que já tinham sido desenvolvidas, era uma boa maneira de ter representado, em
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poucas páginas, uma síntese de todo o percurso.

Essa atividade extra era constituída por seis exercícios, que, com exceção do último,

não faziam referência ao que estava sendo posto como o foco do trabalho. Foram concebidos,

no entanto, para revisitarem a progressão temática, a argumentação, a organização das ideias

em parágrafos e a paráfrase.

No  primeiro  exercício,  o  objetivo  era  trabalhar  a  estrutura  de  parágrafos.  Ele  era

constituído por frases-núcleo que deveriam ser desenvolvidos em parágrafos completos.

No segundo exercício, o objetivo era reconhecer a ordenação de um parágrafo. Para

isso, um parágrafo bem construído teve seus períodos embaralhados, sendo que a tarefa a ser

realizada devia ser a recomposição desse parágrafo de uma maneira que fizesse sentido.

No terceiro exercício,  o objetivo era semelhante ao anterior, porém não era mais o

parágrafo que devia ser reconstruído. Objetivando era trabalhar com a ordenação de um texto,

seus parágrafos foram desmembrados e baralhados, sendo que a tarefa dos alunos era dar-lhe

uma organização aceitável, com base nas pistas da progressão textual que havia nele.

No exercício quatro, o objetivo era descrever ou narrar uma cena do desenho animado

A dama  e  o  vagabundo.  A cena  representa  um jantar  à  luz  de  velas  imerso  num clima

romântico, com músicos à luz da lua, que tanto pode ser descrita em seus elementos quanto

permite que seja criada uma narrativa do mágico momento. A figura, no conjunto de seus

elementos pictográficos, não pode ser percebida senão como uma teia de relações, enquanto

os diferentes planos da imagem revelam a composição hierárquica de seus constituintes: à

frente,  o casal  de cães  apaixonados em seu banquete,  seguido pelos  garçons,  as  casas  se

afunilando e uma grande lua ao fundo. O que se pedia no exercício era que aquela disposição

de planos e figuras fosse representada textualmente em parágrafos que constituíssem um texto

coerente.

No exercício cinco, o objetivo era trabalhar com mecanismos que fazem as relações

entre  as  partes  de  um texto.  A tarefa  dos  alunos  era  identificar  mecanismos  linguísticos

responsáveis  pelas  ligações  entre  as  suas  partes  constituintes,  que  promovem  a  sua

progressão,  e  também  as  relações  de  concordância  e  discordância  entre  os  argumentos

expostos pelo autor.

No  exercício  6,  o  objetivo  era  trabalhar  com a  paráfrase.  A tarefa  era  fazer  uma

paráfrase em prosa de um poema. Colocar em jogo as duas linguagens, tomando o sentido

concentrado que está codificado no texto poético e reinterpretá-lo e desdobrá-lo no discurso

mais explícito e extenso da prosa.

No Apêndice M dessa unidade,  são apresentados mais dois excertos das atividades
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realizadas pelos alunos, nessa segunda parte, juntamente com as minhas observações.

As duas atividades da unidade 6 são bem distintas. A primeira tinha paráfrase como

tema central a ser trabalhado, pois me pareceu que essa seria uma boa maneira de concluir o

curso, por sua importância para o trabalho acadêmico, a segunda, que foi uma feliz sugestão

de  última  hora,  possibilitou  uma  retomada  de  todos  os  assuntos  abordados  no  curso,

constituindo,  assim,  uma  melhor  maneira  para  a  finalização  dos  trabalhos,  por  ser  um

microcosmo de tudo o que já havíamos feito antes.

O hologramático é um princípio da complexidade que é muito evidente no trabalho

com paráfrases, não pela atividade parafrásica em si, mas no que ela significa para quem a

faz.  Como é uma maneira  de apropriação de um discurso alheio,  o seu exercício nos faz

participantes de uma comunidade que compartilha conhecimentos, de tal maneira que, toda

vez que parafraseamos e tornamos nosso os discursos que eram de outros, passamos a fazer

parte de um todo, uma espécie de uma redundância discursiva que possibilita que os discursos

sejam propagados para  outros  mais  e  assim se  desenvolva  e  transforme.  Uma vez  que  a

paráfrase é um procedimento criativo,  ela  tem sempre uma marca individual,  fazendo-nos

semelhantes às células de um organismo que, compartilhando um mesmo código genético, se

expressam de maneira diferente.

O princípio recursivo também faz-se presente nas atividades parafrásticas, na medida

em que os discursos de um autor retornam no texto de outro autor, com o qual dialogam e

juntos constituem um novo discurso. Assim, como se fossem os turnos de uma conversa, o

discurso  antigo  provoca,  no  novo,  uma  resposta,  que,  por  sua  vez,  espera  por  novos

interlocutores,  numa espiral  virtualmente  sem fim,  onde os  significados  se  adensam e  se

complexificam.

Uma  vez  que  a  paráfrase  é  recursiva,  constituidora  de  diálogos,  ela  também  é

dialógica,  pois  é  no  embate  dos  discursos  que  se  opõem,  que  os  conceitos  evoluem;  da

contradição dos conceitos antagônicos, que novas ideias são geradas, mas a paráfrase ainda

pode  ser  um  recurso  para  a  destruição  do  discurso  parafraseado,  o  discurso  do  outro  é

incorporado para ser negado. A paráfrase é, então, um espaço privilegiado para as contendas,

em que os pensamentos contraditórios se embatem, se afinam em acordos, ou se confrontam

numa luta de morte.

A segunda atividade, na medida em que os assuntos já vistos foram revisitados, foi,

também,  metaforicamente,  um  holograma  do  curso.  Assim,  ele  foi  concluído  segundo  a

mesma lógica com que havia começado: se a primeira unidade foi uma antecipação de todos

os assuntos que viriam a ser estudados, a última foi retroativa, voltando ao começo, não como
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círculo  que se fecha,  mas  como uma espiral  que não tem fim,  porque sempre  há  algo  a

aprender, quando se trata de escrever. Os melhores mestres sabem que sempre há umas mal

traçadas linhas nos espreitando, logo aqui neste parágrafo que acabamos de escrever. 

Porque a escrita é uma habilidade que pode sempre ser melhorada, cada ação textual,

na qual nos empenhamos, é um elo na corrente, que, ao mesmo tempo que reforça o já sabido,

nos leva um pouco mais à frente. Nesse sentido, cada uma das atividades em si e o curso

como um todo compartilham de uma espiral recursiva que, iniciada com um caniço e uma

tabuleta de barro em algum lugar da Suméria,  nos encontra no balbucio do bê-a-bá e nos

transcende. Sabendo-se barro, acredito que o último desejo secreto de quem milita na arte da

escrita seja poder escrever um epitáfio, resumindo sua vida de modo tão magistral, que apesar

do pó e das cinzas, lhe conceda a graça de continuar vivo como texto.

3.3 Algumas observações necessárias sobre este capítulo

Essas foram as atividades desenvolvidas durante o curso de extensão Produção textual

complexa e transdisciplinar a distância para graduandos. As dez unidades previstas acabaram

sendo resumidas a seis, porque a previsão inicial de uma unidade por semana foi alterada logo

no  início  dos  trabalhos,  de  tal  maneira  que  as  atividades  de  algumas  unidades  foram

estendidas  para  duas  semanas  ou  mais.  Para  cada  unidade  foi  elaborado,  como  material

didático, uma espécie de capítulo, em que um determinado tópico era introduzido por uma

reflexão  teórica,  seguida  por  exercícios,  com  exceção  da  unidade  6,  para  a  qual  foram

elaborados  dois  desses  textos  didáticos,  sendo que  o  segundo não apresentava  uma parte

teórica, pois os seus exercícios retomavam os temas anteriores. A unidade 6 também foi a

mais longa de todas, durando quase que por todo um mês, e, assim, as 40 horas previstas para

o  curso  foram amplamente  superadas,  não  por  inciativa  minha,  como professor,  mas  por

desejo dos próprios alunos.

A  não  realização  do  curso  como  havia  sido  previsto,  no  entanto,  não  pode  ser

considerado com um problema a depor contra ele, pois essa possibilidade de mudança de rota

estava igualmente prevista desde a sua concepção. Essa é a instabilidade do real (MORIN,

2000,  2001,  2003,  2009;  MORIN,  ALMEIDA,  CARVALHO,  2013)  referida  pela

complexidade e da qual eu estava bem ciente quando o curso foi gestado. A imprevisibilidade

dos acontecimentos e dos próprios interesses dos alunos que participariam do curso era um

pressuposto do seu planejamento, de tal maneira que, embora representasse uma concepção

geral, o seu conteúdo e o tempo necessário para desenvolvê-lo esteve sempre em aberto.
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As amostras  dos  textos  produzidos,  nas  unidades  descritas  acima  e  que  estão  nos

apêndices, são também exemplos do procedimento adotado para corrigi-los, já que mantive os

meus comentários neles.  Procurei o diálogo com os alunos, objetivando não advertir, mas

sugerir  possibilidades  de  solução,  quando  percebia  algum  problema  e  louvar  as  suas

conquistas,  usando  uma  linguagem  informal,  sem  ser  piegas,  no  entanto.  As  minhas

observações foram bastante detalhadas, de tal maneira que, quando necessário, fazia emendas

aos parágrafos, sugestões de alternativas e elogios. Não fiz propriamente uma correção dos

textos, mas quis atuar como um orientador da sua produção, tendo o propósito de contemplar

os alunos com alguns recursos com os quais pudessem contar, terminado o curso, e também

orientar-lhes a buscar ajuda quando achassem necessário.

Neste  curso,  como  já  afirmei  no  início  do  capítulo,  procurei  ter  uma  atitude

transdisciplinar de cuidado. O cuidar é acolher o outro, não para ser condescendente com ele,

mas é ouvi-lo e dialogar, porque também queremos ser ouvidos. Eu, ao propor o curso que

seria o objeto desta pesquisa, mais do que ninguém, queria ser ouvido: que tivessem paciência

comigo. Se pudesse ter o encanto das sereias, certamente não me preocuparia em conquistar

os alunos, já que um simples gesto meu os traria até mim, porém é bom se recordar de que o

doce canto das sereias era enganador, simulando as maiores promessas, levava à morte os

incautos. Era preciso, no entanto, mesmo tartamudeante, empenhar-me em ser porta-voz de

uma mensagem que incitasse uma interlocução. 

Como sou igual a Moisés, que tinha a língua pesada, também receava não ser ouvido

por ninguém. Sem a pretensão de levar quem quer que seja à terra prometida, desejava, no

entanto,  como  sujeito  transdisciplinar  que  sou,  compartilhar,  com  outros  sujeitos

transdisciplinares,  uma  experiência  de  produção  textual  à  distância:  ensinar  e  aprender

complexa  e  transdisciplinarmente.  Era  preciso  ser  ouvido e  ouvir,  mesmo sabendo que a

interação está sujeita a todo tipo de mal-entendidos, pois quem está disposto a dialogar deve

cuidar de todas as suas consequências.

Como estava aberto ao diálogo que pode nos levar aonde não sabemos, o curso se deu

numa perspectiva complexa e transdisciplinar de imprevisibilidade. Isso o levou a ter uma

configuração  muito  diversa  daquela  que  teria  se  o  seu  conteúdo  fosse  engessado,  com

atividades  pensadas  para  acontecerem numa  sequência  previsível.  Esse  levar  em conta  a

imprevisibilidade das situações de ensino-aprendizagem na elaboração das próprias atividades

curriculares  pode  ser  considerado  uma  irresponsabilidade  imperdoável,  um  convite  à

desagregação do saber, ou a saber nenhum, se visto sob a perspectiva do currículo tradicional.

No seu modelo disciplinar fechado, que é adotado quase universalmente, uma flexibilidade na
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organização  do  conhecimento  é  uma  coisa  impensável,  pois  só  pode  ser  tido  como

desorganização, mas num modelo educacional em que o currículo se revela mais uma história

de um caminhar, a flexibilidade na organização e produção do conhecimento é a sua própria

razão de ser.

Pode ser que o currículo tradicional  pareça vantajoso,  por organizar  previamente e

racionalmente  o conhecimento  para  ser  abordado nas  aulas  mas,  ao mesmo tempo  que é

previsível,  também  tende  a  petrificar-se,  inflexível  à  renovação.  Estar  aberto  para  as

imprevisibilidades,  nascidas  da  própria  relação  de  ensino-aprendizagem,  não  é

necessariamente uma temeridade, se for uma ação bem planejada, pode se transformar numa

experiência criativa que dinamiza a aprendizagem.

Pensar  o  ensino-aprendizagem  na  perspectiva  da  complexidade  e  da

transdisciplinaridade  nos  convida a  uma aventura,  que  como tal,  precisa  de uma dose  de

planejamento em que se prevê a possibilidade do desconhecido, aliás até o deseja, porque o

que seria de uma aventura em que todos os passos devessem ser pensados de antemão? Uma

tal falsa aventura seria puro aborrecimento, por estar fechada para a experiência do novo e do

surpreendente.  Não deve  ser  à  toa  que  professores  e  alunos  têm vivido  uma  experiência

educacional tão desestimulante e tediosa: no taylorismo que domina a educação, o prazer de

aprender, que Aristóteles diz ser próprio da natureza humana, e de ensinar, desejado por todo

professor genuíno, se esvai; o produto dessa mal enjambrada experiência todos sabemos ser

um retumbante fracasso. Uma aventura complexa e transdisciplinar pelas sendas da educação?

Por que não sonhar?!

A  abordagem  Hermenêutico-Fenomenológica  é  uma  metodologia  que  busca

compreender os fenômenos por meio dos dois procedimentos que herda da hermenêutica e da

fenomenologia,  a  descrição  e  a  interpretação.  Neste  capítulo,  o  fenômeno  ensino-

aprendizagem de produção textual  no ensino a distância  em uma perspectiva  complexa  e

transdisciplinar  foi  exaustivamente  descrito;  no  próximo,  realizo  o  segundo  processo

metodológico  da  abordagem,  a  tematização,  quando  a  minha  tarefa  de  interpretar  e

compreender  o  fenômeno  estudado  se  encerra  sem,  no  entanto  concluí-la,  já  que  a

interpretação não é algo do qual se possa dizer que se esgota pois, por ser complexa, não

atinge a sua totalidade, a sua completude.
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CAPÍTULO 4 – INTERPRETAÇÃO DO FENÔMENO

Neste  capítulo,  procedo  à  interpretação  do  fenômeno  objeto  desta  tese,  o  ensino-

aprendizagem  de  produção  textual  em  um  curso  a  distância  para  graduandos,  em  uma

perspectiva complexa e transdisciplinar. Como parte integrante da metodologia interpretativa

adotada  neste  trabalho,  a  Abordagem  Hermenêutico-Fenomenológica,  a  descrição  do

fenômeno, feita no capítulo anterior, e a interpretação, realizada neste capítulo, se coordenam

no processo de compreensão do fenômeno investigado. Não se deve crer, no entanto que o

capítulo  anterior  seja  puramente  descritivo  enquanto  este  é  interpretativo  tout  court,  na

verdade há descrição e interpretação em ambos, o que os difere é o que predomina em cada

um deles: descrever já é interpretar, mas descrevendo, e interpretar também é descrever, mas

interpretando.  Nesta  interpretação,  foi  estudado  o  material  textual  produzido  por  mim,  o

professor, e por alunos de graduação de uma universidade pública do sudeste, como sujeitos

de  linguagem  que  interagiam  reflexivamente  como  participantes  de  uma  experiência  de

produção  textual  a  distância,  realizada  no  contexto  do  ambiente  virtual  de  aprendizagem

Moodle.

4. 1 A interpretação do fenômeno em foco neste estudo

A  metodologia  adotada  neste  trabalho  é,  como  já  explicitado  anteriormente,  a

abordagem hermenêutico-fenomenológica, na perspectiva de Freire (2007, 2010, 2012), com

base em van Manen (1990), cujos objetivos são descrever e interpretar as experiências de

vidas humanas,  na busca de compreendê-las como fenômenos humanos.  O fenômeno que

investigo,  o  ensino-aprendizagem  de  produção  textual  em  um  curso  a  distância  para

graduandos, em uma perspectiva complexa e transdisciplinar, foi uma experiência vivida por

este  pesquisador  e  mais  alguns  alunos  de  graduação,  que  nos  pusemos  a  caminho  da

linguagem, escrevendo e discutindo o nosso percurso de andarilhos que nos aventuramos por

uma curta caminhada; ela, mesmo sendo breve, merece ser compreendida. Espero poder fazer

uma interpretação de tal  experiência que expresse,  pelo menos em parte,  o significado de

nossa vivência:  o  caminho  estava  cheio  de  espinhos  e  pedras,  mas  também havia  flores,

borboletas e uma bela paisagem. Quem fez a caminhada até o final gostou de fazê-la, alguns

desistentes lamentaram não poder ter tido o prazer da nossa companhia.

Esta interpretação é uma pedra no caminho, como aquela do poema de Drummond,

mas espero que minhas retinas não fiquem fatigadas, como as do poeta, porque essa pedra não
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é daquelas que atravancam a passage: tem mais semelhança com aquela dos alquimistas, a

pedra  filosofal,  que  nunca  foi  encontrada,  mas  propiciou  àqueles  que  a  procuravam  a

descoberta de muita coisa preciosa. Embora eu não tenha as credenciais para a alquimia, ainda

assim espero que não seja aprendiz de feiticeiro.

Os procedimentos interpretativos, como já foi estabelecido no capítulo metodológico,

são aqueles da Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica (FREIRE, 2007, 2010, 2012; van

MANEN,1990).  Os  procedimentos  interpretativos  dessa  metodologia  consistem  na

textualização  das  experiências  vividas,  que  é  o  material  textual  a  ser  interpretado;  a

tematização, que é a leitura exaustiva e recursiva das experiências textualizadas, à procura de

unidades  de  significação;  os  procedimentos  de  refinamento,  em  que  as  unidades  de

significado são cruzadas,  confrontadas,  confirmadas ou descartadas,  permitindo que novas

unidades  sejam  identificadas  e  passem  pelos  mesmos  procedimentos  de  verificação;  e  a

ressignificação, em que as unidades de significado iniciais são “[…] colocadas em contínuo

confronto, permitindo que interpretações iniciais sejam, além de confirmadas, reformuladas,

ou  descartadas,  gradualmente  substituídas  por  nomeações  mais  pontuais,  expressas  por

substantivos (FREIRE, 2012, p. 192).

Todo esse mergulho interpretativo (FREIRE, 2010, 2012), em que se confrontam e se

cruzam as informações,  buscando inter-relações  entre  elas,  quantas  vezes  quanto se achar

necessário, constitui o circulo de validação (van MANEN, 1990; FREIRE, 2010, 2012), um

procedimento que vai se refinando até que se chegue aos temas representativos da essência do

fenômeno investigado, os temas hermenêutico-fenomenológicos, que, segundo Freire (2012,

p. 193), são substantivos que capturam e explicitam os significados implícitos nos textos, os

construtos que constituem o fenômeno. 

A  abordagem  hermenêutico-fenomenológica  é,  como  toda  interpretação,  sujeita  à

subjetividade do investigador. Sendo uma atividade reflexiva, compartilha das propriedades

dos  espelhos,  para  o  qual  não  é  possível  olhar  sem  se  ver  refletido.  Esta,  como  toda

interpretação, tem uma natureza hologramática, semelhante ao que se pode ver na superfície

de um lago ondulante, que nos revela uma miríade de sóis em cada movimento de suas águas.

Assim, em cada sentido da realidade, atribuído pelo homem, há também um reflexo de sua

própria natureza. Como se diz: é o olhar que cria o objeto, ou seja, não há objeto sem sujeito,

eles se trespassam, são transdisciplinares.

Se a interpretação é um jogo de reflexos de quem interpreta, então seria ela apenas um

capricho subjetivo completamente arbitrário e relativista? Se assim o fosse, nunca teria havido

acordo entre os homens e nem entre eles e a história. Como a interpretação é antes de tudo
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uma questão de linguagem, é exatamente da natureza da linguagem que vem a possibilidade

de  haver  uma  interpretação  que,  embora  não  seja  a  verdadeira,  compartilha  da  verdade,

havendo nela uma verossimilhança. Segundo Gadamer (2012, p. 118 – 119):

Linguagem é compartilhamento, participação, uma possibilidade de ter parte
em... […] Quando falamos uns com os outros, quando buscamos uns para os
outros e para nós mesmos as palavras, quando experimentamos as palavras
que conduzem a uma linguagem comum e que formam uma tal linguagem,
nós  nos  empenhamos  em  compreender  a  nós  mesmos  –  e  isso  sempre
significa: tudo, mundo e homem; [...]

O exercício interpretativo da abordagem hermenêutico-fenomenlógica é um trabalho

com  a  linguagem,  fruto  das  experiências  vividas,  em  sua  forma  textualizada.  A seguir

apresento  a  tematização  que corresponde à  interpretação  dos  textos  produzidos  em nossa

relação  de  ensino-aprendizagem.  Este  é  o  meu  mergulho  interpretativo,  em  que  busco

compreender o fenômeno ensino-aprendizagem de produção textual em um curso a distância

para  graduandos,  em  uma  perspectiva  complexa  e  transdisciplinar.  É  uma  compreensão

insatisfatória,  certamente:  mentes  mais  afortunadas talvez pudessem encontrar  significados

bem mais  expressivos  do que  encontrei,  mas  estes  nasceram do meu  profundo desejo de

compreender essa experiência vivida, partindo de minha bagagem teórico-experiencial. 

O fenômeno foi aqui representado por seis temas: preocupação, flaming, tempo, medo,

dificuldade  e  reconhecimento.  A  ordem  em  que  foram  apresentados  não  tem  nenhum

significado especial.

4.1.1 Preocupação

Preocupação é  um dos  temas  que  emergem  do  material  textual  produzido  nesta

pesquisa.  Ao  entenderem  o  significado  da  proposta  que  o  curso  de  produção  textual

representava, de abertura para o debate de suas questões relativas ao texto, e sentindo-se à

vontade para se expressarem, alguns alunos começaram a demonstrar uma preocupação com

os critérios de avaliação adotados para as redações do vestibular. Suas mensagens davam a

entender que, para eles, não parecia haver uma lógica para a identificação de um texto bem

escrito, que resultasse em uma redação bem avaliada. Vê-se no excerto de Tomás, que se sente

completamente desnorteado diante do que, para ele, é sem sentido:

Tomás: – Todos nós passamos pelo vestibular e tivemos que enfrentar uma
redação. Os textos bases para inspiração, para alguns candidatos, tornam-se
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um tormento visto que o corretor da redação poderá querer entender desvios
de assunto. Por outro lado, a situação problematizada no ENEM onde um
participante teceu argumentos em redação registrando receita de miojo a qual
foi amplamente e massivamente discutida. 

Parece que Tomás percebe a redação como uma coisa completamente irracional: de um

lado, se está sujeito aos corretores, já que podem “ querer entender desvios de assunto”; de

outro, há notícias de que redações completamente banais tenham sido aprovadas no ENEM.

Essas  são  observações  de  quem se  sente  vítima  das  arbitrariedades  de  um sistema,  que,

aparentemente, sem razão nenhuma, persegue alguns e premia outros.

Em uma outra mensagem, Tomás retorna à sua preocupação com os julgamentos do

corretor de redações. A concepção que expressa é de que o texto é sempre uma coisa que se

faz tendo em vista algum tipo de avaliação:

Tomás: – As análises que realizei levei em consideração meu conhecimento
sobre o assunto. É uma tentativa de escrever. Quando em uma redação de
vestibular tenho dificuldade em elaborar um texto para um corretor julgar.
Nesse sentido quero enriquecer minha experiência com este curso. 

As preocupações de Tomás revelam uma concepção bastante limitada e instrumental

do texto: ele é um meio, não um fim, e deve ser feito tendo o corretor em mente, pois sempre

estamos sujeitos aos seus vereditos. Nesse sentido, acredito que o aluno não representa um

fato isolado, mas a regra, porque para a maioria das pessoas não é falso dizer que a escrita não

passa de um artifício burocrático para se atingir alguma outra coisa: é assim no vestibular e

também  na  maioria  dos  concursos,  pois  a  ela  é  moeda  de  troca  para  se  ascender

academicamente ou se conseguir um emprego. 

Acredito que esse uso instrumental da escrita, expresso na opinião de Tomás, é mais

uma das heranças herdadas das práticas escolares, nas quais ela e também a leitura não são

habilidades para a vida, mas para serem avaliadas e se conseguir notas. Essa lógica que a

escola imprime às relações com o texto fazem com que a leitura e a produção textual sejam

entendidas como tarefas com as quais não se deve perder muito tempo, pois que só existem

em função de outros objetivos mais urgentes e importantes.

Tomás não fala de um texto que é linguagem que permeia as nossas experiências.

Embora esteja em nosso dia a dia, nas revistas, jornais, blogs, ele continua a vê-lo, como uma

formalidade no contexto acadêmico e profissional. Essas formalidades, no entanto, são cheias

de segredos e arbitrariedades que desnorteiam aqueles que a elas se sujeitam.

A preocupação expressa por Tomás também é compartilhada por André que, relatando
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a sua história pessoal, também tem suas suspeições sobre os critérios usados para se avaliar se

um texto é adequadamente escrito ou não:

André: – Professor, deixa eu contar uma história sobre redações do ENEM...
Só para constar, a minha maior nota (e o que me salvou, dessa vez) foi a
redação. hahaha. 
Enfim, na primeira vez que eu prestei a prova, há dois anos atrás, o tema era
sobre o trabalho na sociedade. Eu fiz uma redação falando sobre o trabalho
escravo implícito na nossa vida, criticando a sociedade e o governo. A minha
nota foi  aproximadamente  250.  Dessa vez,  na  redação sobre movimentos
imigratórios para o Brasil,  eu elogiei a atitude do governo em receber os
imigrantes de forma cordial. Minha nota foi, exatamente, 850. 
Confesso  que  eu  estava  bem mais  preparado  dessa  vez,  mas,  às  vezes,
quando  muita  coisa  está  em jogo  em uma  não  tão  simples  redação,  eu
costumo pensar que eu prefiro escolher ser sincero naquilo que eu sou e que
eu acredito,  mesmo  estando errado.  Isso tem a ver  com o meu  estilo  de
escrever? 

A mensagem em que o André relata a sua experiência parece confirmar as suspeitas do

Tomás.  Ele  trata  de  uma  questão  que  é  muito  comentada  pelos  alunos,  de  que  um dos

segredos para ser bem avaliado, nas redações de concursos, é fazer crítica positiva, parecer-se

“consciente” e bonzinho. O fato é que, sendo reais ou imaginárias, as ideias, que os alunos

têm da redação do vestibular, certamente se estendem para a produção de outros textos, já que

a redação é o modelo de produção textual mais comum que costumam ter.

Ao terem preocupações com redações e corretores, os alunos estão, de fato, querendo

saber quais critérios são pertinentes para se afirmar se um texto é bem escrito ou não. Os

exemplos que dão das redações de vestibular revelam que, para eles, parece não haver critério

confiável,  já que um texto sobre miojo pode ter nota alta,  enquanto quem se esforça para

entender os textos motivadores da redação do vestibular corre o risco de se desviar do tema

proposto e zerar, e, ainda, que é mais provável que uma redação favorável a um determinado

tema seja melhor avaliada do que uma contrária.

4.1.1.1 Questionamentos

As preocupações dos alunos sobre o que faz uma redação/texto ser bem escrita, levou-

os a fazerem questionamentos. Identifico tais  questionamentos como um subtema do tema

preocupação.  Os dois excertos  a seguir, são exemplos  desses questionamentos,  embora  se

mostrem um tanto confusos:
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Tomás: – O sucesso da escrita de um texto pode refletir no uso criativo da
linguagem? No nosso caso, qual o procedimento implícito e explicito para a
escrita de um texto bem estruturado e corretamente aceitável?
No curso de […] a todo momento somos convocados a redigir argumentos,
seja textual, seja conceitual, seja opinativo de forma a responder questões
que  demandam  complexidade.  Como  exercitar  a  complexidade  de  um  texto
quando o assunto exige conceito, fundamentação, e opinião?

Margarida: –  Seria correto afirmar que para avaliar um texto é preciso que
inicialmente tenhamos conhecimento profundo do tema? 

Pelo  modo  como  esses  questionamentos  são  feitos,  tem-se  uma  noção  de  o  quão

confusamente as concepções sobre a escrita estão embaralhadas na cabeça dos alunos, porque

certamente umas questões como essas escondem uma imensidão de outras que precisam ser

desdobradas. No excerto abaixo, porém, André faz uma sugestão, a partir da qual pudemos

fazer uma longa discussão sobre o que pode contribuir para que um texto seja bem ou mal

escrito:

André: – Lembra quando o senhor disse que a gente podia fazer sugestões?
Eu gostaria de poder ver um pouco mais sobre como a escrita é trabalhada na
escola, seria interessante para mim. 

Se nada mais desse certo naquele curso, essa discussão já teria valido a pena. Comecei

por dizer-lhes que não se aprendia a escrever com regrinhas e macetes pré-definidos, que

naquele nosso curso iríamos escrever, escrevendo e pensando sobre escrever, porque a prática

do texto e a reflexão sobre ele era a melhor maneira para compreendê-lo e escrever melhor.

Apresento abaixo um excerto de minhas mensagens no contexto dessa discussão e que

foi uma resposta àqueles questionamentos um tanto difíceis de responder, apresentados pelo

Tomás e Margarida. Esse excerto é um primeiro esforço de começar a mexer no cipoal de

mitos que povoa a mente dos alunos e que os fazem sentir como que num solo pantanoso,

sujeitos a todo tipo de imprevisibilidades:

Professor:  –  No  que  diz  respeito  a  escrever,  uma  coisa  é  um texto  bem
escrito,  bem  organizado  e  informativo,  uma  outra  é  o  que  é  dito  nele.
Qualquer coisa que você escrever bem escrita está bem escrita e pronto. Não
importa qual é a sua opinião, se ela for bem colocada, com argumentação e
progressão, o seu texto é bom. Se alguém julgar que seu texto é mal escrito,
porque não concorda com ele, não entende nada do que é escrever. 
Alguns dos exemplos dos textos que vocês analisaram [Era uma atividade da
unidade.] tentam fisgá-los ou afastá-los pelo assunto, mas são mal escritos.
Aquele  texto  sobre  o clima  e  aquele  sobre  o  criacionismo são  exemplos
disso:  eu  queria  despistar,  apresentando  um  tema  impactante,  mas  mal
escrito, para que vocês pudessem perceber que podemos ser enganados, no
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que diz respeito à textualidade, quando um texto nos agrada ou não. 
Os  nossos  sentimentos  podem tirar  a  nossa razão.  Isso pode acontecer  a
qualquer um, por isso é importante a gente saber quando um texto está bem
escrito, bem organizado, bem argumentado. O problema é que na escola, no
meio da confusão, nós, quase sempre, ficamos sem saber o que mesmo é
preciso ser feito para o texto ser bem escrito. Vocês devem ser testemunhas
desses cursos de redação que ensinam regrinhas para escrever bem. O que é
que eles ensinam? Usar um certo número de parágrafos na redação, começar
o texto assim e terminar assado, usar umas frases de efeito, usar conjunções
x, y e z,  impressionar o corretor, etc.  O que acontece é que, no final,  os
alunos  aprendem  um  modelo  estropiado  que  reproduzem  quando  lhes  é
pedido, por isso, no vestibular, as redações parecem cópias umas das outras. 
Essas bobagens que são ditas sobre escrever fazem com que a gente não
produza o nosso próprio texto, mas um outro, em que tentamos repetir um
modelinho pré-fabricado. Se quisermos escrever bem, podemos começar por
estudar os textos daqueles que escrevem bem. Tomemos, por exemplo, um
texto do Carlos Drummond:  como são suas orações,  seus parágrafos,  sua
pontuação?  Como  suas  ideias  estão  distribuídas,  etc.  Isso  nos  permite
perceber, pouco a pouco, como aquele texto foi produzido. 

Nessa mensagem, na qual começo a tratar das preocupações e questionamentos dos

alunos, não apresento critérios de avaliação de redações, porque não se pode fazer isso em

meia dúzia de linhas e, também, porque nosso curso não era sobre redação, mas de produção

textual e reflexão sobre o texto. Entendia que as preocupações e questionamentos dos alunos

sobre  a  redação  escondia  algo  bem  mais  profundo,  pois  nos  remetia  à  questão  mais

fundamental do que faz com que qualquer texto seja texto e não um arremedo. Não tinha as

respostas para isso, embora tenhamos voltado a falar delas depois, mas sugeri a leitura dos

grandes autores, que são exemplos tangíveis do que são textos bem escritos, respeitados por

nossa tradição literária. 

O que chama a atenção, no que diz respeito às preocupações e questionamentos dos

alunos sobre quais  seriam os  critérios  que fazem um texto ser bem escrito,  é  até  onde é

possível  a  fragmentação  dos  saberes,  que  se  traduz  na  disciplinarização  exageradas  dos

conhecimentos escolares. A redação escolar, que deveria ser a porta de entrada do estudante

para um mundo mais amplo da escrita e da leitura, se esgarçou de tal forma que se tornou

irreconhecível. 

O que os alunos revelam, nos excertos que vemos nessa seção, é que chegaram à

universidade, tendo a redação como modelo de texto, mas ao mesmo tempo não sabem o que

ela é. Enchem-se de angústia, porque ela encarna o modelo da avaliação arbitrária: o texto

escrito é feito para ser avaliado, mas o que guia a avaliação é um mistério. A redação escolar é

estereótipo  do  texto  que  se  separou  da  vida,  se  descontextualizou  de  toda  experiência

linguística e virou um artefato perigoso.
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Esse é um resultado da hiperespecialização disciplinar que põe, de um lado, a análise

linguística e, de outro, a literatura e, de outro ainda, a escrita que, assim, isolada do fluxo da

vida  e  da  experiência  estética  do  texto,  se  tornou  um  repositório  de  ideias  mortas  que

precisam de umas tantas e tantas regras para simular a ilusão de verossimilhança. 

Um texto que fosse apenas o resultado da orquestração de umas poucas regras seria o

apogeu da racionalização cartesiana. Essas regras, que naturalmente seriam matematizáveis,

quem sabe até poderiam gerar um autotexto. No entanto, escrever guiado apenas por regras é

semelhante a um leigo montar um motor sem manual, o resultado pode até parecer um motor,

mas não vai funcionar direito. 

Embora a ideia de regras nos lembre a racionalização de um saber, reduzido aos seus

traços fundamentais,  no âmbito  da escrita,  no entanto,  têm um efeito  inverso.  Parece que

ninguém está muito certo de quais seriam essas regras e, assim, cada professor inventa uma

certa quantidade delas que, aliadas a alguns macetes, os ajudam a ensinar a caricatura do que

seria um texto.

A preocupação e os questionamentos sobre os textos, feitos pelos alunos do curso de

produção textual, revelam uma história de aprendizagem textual simplificadora e mutiladora

do  significado.  Nela  não  há  nada  da  organicidade  complexa  que  surge  das  interações

recursivas, da dialogicidade dos princípios contrários. Nela se realizou o suprassumo do ideal

cartesiano da separação do sujeito escritor e do objeto de linguagem que é o texto. Porque o

texto perdeu o sentido, devido à sua fragmentação e descontextualização, não é surpresa que

quase ninguém, mesmo tendo passado por uma universidade, se anime a incorporá-lo às suas

práticas cotidianas de linguagem.

4.1.2 Flaming

Um tema que surgiu dos textos analisados foi  flaming. Isto é um tipo de interação

hostil que pode acontecer nos fóruns de discussão ou nas interfaces de interação interpessoal e

literalmente por fogo no debate, fazendo a discussão desviar do assunto discutido, com os

participantes partindo para o combate aberto com todo tipo de ofensas. Embora desde antes do

início  do  curso,  eu  tivesse  insistido  que  ele  deveria  ser  um espaço  de  diálogo  aberto  e

interação  e,  depois  de  suas  semanas  de  atividades,  todos  os  debates  de  fato  estarem

acontecendo harmoniosamente, repentinamente, apareceu uma dessas mensagens no fórum,

que poderia ter posto a perder todo o esforço de manter as boas maneiras no debate e, até

mesmo, por fim ao curso.
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Esse foi um fato limitado, como poderá ser visto a seguir, mas o vejo como um tema

importante do fenômeno estudado, pela dimensão que poderia ter tomado, se de fato aquela

mensagem provocativa tivesse sido respondida no mesmo tom, por outros participantes do

curso.

Sabemos que a relação ensino-aprendizagem é um evento em que estão envolvidas

todas as potencialidades do ser humano, porque embora cada pessoa seja um indivíduo, ela é

múltipla, tem razão, emoção, sentimento, é parte de uma cultura; ou seja, é um ser psíquico,

emocional, social, cultural e histórico. Por sua complexidade inimaginável, o homem pode

ser, como diz Morin (2011), não só homo sapiens, mas também, demens. Não sei o que teria

sido de nosso trabalho, se eu não tivesse dado uma atenção cuidadosa para o potencial de

loucura e dissolução que se instalou nele, a partir daquele questionamento provocativo.

No contexto das discussões que se realizavam no fórum da segunda unidade, sem que

tivesse havido qualquer mensagem nele que fizesse menção a plágio nos textos apresentados,

a aluna Ester, postou a seguinte mensagem:

Ester: – Estou lançando um desafio. Preciso que seja comprovada a cola em
meu  texto,  deste  link  da  internet:  http://www.coladaweb.com/pedagogia/
historia-da-educacao. Estas palavras são minhas, e eu as utilizei no texto da
atividade dois: "Nesse processo, a honestidade conosco mesmos perante os
diversos  poderes  será  a  única  forma  de  vencermos  os  obstáculos  com a
firmeza  e  a  confiança  de  quem  acredita  nas  próprias  convicções."  E  é
pautada neste princípio que proponho uma análise justa dessa questão: O que
é plágio? Cola? Cópia? Se minha reflexão for considerada plágio, cola ou
cópia, gostaria que me fosse apontadas as partes fraudulentas, para que eu
me conscientize. Proponho uma análise reflexiva sobre essa questão.

Era um desafio provocativo de quem parecia  se indignar  com uma séria  acusação,

acusação que não existia: pelo menos no contexto de nosso curso, não havia nada que pudesse

justificá-la.  No entanto,  a aluna até  citava  a suposta  parte  de seu texto que estaria  sendo

acusada de plágio, como se alguém tivesse apontado aquele fragmento como cópia e, ainda

solicitava que indicassem o que mais era fraudulento em seu texto.

Embora  as  relações  estejam sujeitas  a  conflitos,  aquele  que  se  formava  podia  ser

bastante prejudicial à auto-organização que se construía em nosso curso, porque os demais

alunos, com ou sem razão, poderiam se sentir agredidos e também responder agressivamente à

questão de Ester, fazendo com que um debate significativo se degenerasse numa querela sem

sentido.

Eu não tinha ideia do que havia motivado a atitude da aluna, mas logo imaginei que

pudesse haver mexericos no mundo real que estivessem se reproduzindo em nosso mundo

http://www.coladaweb.com/pedagogia/%20historia-da-educacao
http://www.coladaweb.com/pedagogia/%20historia-da-educacao
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virtual.  O desafio de Ester  foi lançado a todos,  mas nenhum dos alunos respondeu.  Uma

acusação de plágio é uma coisa muito grave e eu não via razão para que alguém dissesse isso

da aluna, então lhe respondi, para lhe dizer que aquela questão não era pertinente no modelo

de curso que estávamos fazendo:

Professor: – Mas quem foi que disse que você tinha colado? Eu não fui e
também não vi nenhuma mensagem dizendo uma tal coisa. Neste curso só
tenho uma preocupação: apresentar uma abordagem da produção textual que
possa  realmente  ser  proveitosa  para  vocês;  que  ao  final  do  curso,  vocês
tenham tido uma experiência que tenha feito diferença nas suas trajetórias de
escritores. 
Neste  curso,  você pode perceber, estou procurando fazer  com que vocês
mesmos olhem para os seus textos. A unidade desta semana é um exercício
em que vocês refletirão sobre a progressão temática dos textos que fizeram:
eu estou apenas apresentando uma modelo para fazerem isso. Veja que eu
não fiz nenhuma observação sobre os textos que escreveram; não é que eu
esteja  sendo relapso,  mas  estou deixando para  vocês fazerem a tarefa  de
analisar o próprio texto ao realizarem o exercício. Haverá um momento, um
pouco mais na frente, quando os textos serão comentados, tendo em vista o
que já tivermos feito no curso. 
Eu,  Ester, tenho cem por cento de certeza que você escreveu o texto:  vi,
desde o começo, o seu interesse pela proposta deste curso. 

Em minha mensagem, faço questão de declarar inteira confiança na aluna, no sentido

de  desfazer  qualquer  mal-entendido:  para  mim  a  questão  do  plágio  não  existia.  Ela,  no

entanto,  enviou mais  uma mensagem,  continuando o que tinha escrito no primeiro,  numa

justificativa de que não teria mesmo feito cola e que seu texto era realmente de sua autoria:

Ester: – Enviei um texto de minha autoria, autoria da qual não me orgulho,
devo dizer com toda a sinceridade, mas de minha autoria na íntegra, o que é
fácil  de  ser  comprovado.  Neste  texto,  eu  falo,  inclusive,  de  minha
experiência pessoal. Não frequentei o ensino formal, cursei até o terceiro ano
primário e abandonei a escola na minha adolescência. Mas, pensando em
obter  algum conteúdo  reflexivo  para  o  tema  proposto,  pesquisei  algo  na
internet  sobre  a  história  da  educação,  neste  link:
http://www.coladaweb.com/pedagogia/historia-da-educacao
Eu  sei  perfeitamente  da  existência  desse  recurso  para  detectar  colas  da
internet.  No entanto,  eu supunha que o mesmo fosse  realmente  capaz de
detectar colas. O que acontece, é que eu colei o texto na mesma página do
Word para lê-lo, mas não utilizei do texto absolutamente nada, o que pode
ser facilmente conferido. Gostaria de solicitar que o professor se desse ao
trabalho de ler os textos e verificar onde está a cola, para me esclarecer, afim
de que eu não incorra em novos erros. Acredito que também isso faz parte do
aprendizado, uma vez que não tenho a mínima intenção de impressionar e
tampouco  em  fraudar  autoria,  o  que  não  iria  me  trazer  absolutamente
nenhum  benefício.  Agradeço  toda  e  qualquer  atitude  que  me  ofereça
oportunidade de aprendizagem e conhecimento nesse sentido, para que eu
possa entender o que é uma cola da internet.

http://www.coladaweb.com/pedagogia/historia-da-educacao
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Agora, a aluna se dirigia diretamente a mim, o professor. Insistia que eu me “desse ao

trabalho” de ler seus textos e indicar o que era cola. Nessa terceira mensagem, porém, ela

dava  a  impressão  de  que  não estava  sabendo  expressar  direito  a  sua  questão,  colocando

simples  dúvidas,  como se  estivesse  muito  ressentida  com alguma acusação.  Embora  essa

segunda mensagem ainda contivesse algo de ríspido, no final tinha tom conciliador.

Entendi  que  talvez  tivesse  submetido  seu  texto  a  um  desses  sites que  verificam

plágios, tivesse ficado transtornada com o resultado de sua consulta e postado uma mensagem

num tom emocional que parecia uma resposta ressentida a alguém do fórum. Seja qual tivesse

sido sua razão para as mensagens um tanto agressivas, postei uma, que reproduzo abaixo,

buscando esclarecê-la de que a questão do plágio não se colocava para nós, naquele curso:

Professor: – Você diz em sua mensagem para eu ver se você colou. Não vou
fazer isso, de jeito nenhum. Neste curso, tenho o pressuposto de que todos
vocês estão fazendo o que podem; afinal,  o curso não faz parte da grade
regular de vocês, e, se atenderam à proposta dele, é porque se interessaram
por ela, e eu fico muito feliz por isso. Estou estupefacto com essa história,
porque de mim, ela não saiu, nem sairia, porque este curso tem uma outra
proposta: levar a vocês uma proposta de produção textual em que a reflexão
sobre a prática, inclusive em conjunto, é uma parte fundamental do processo.
Conto com você para continuarmos a nossa caminhada até o final do curso. 

O objetivo de minha mensagem era reafirmar alguns pressupostos do curso e dizer da

minha confiança no que os alunos estavam fazendo: aquele era um curso que propunha a

reflexão  e  produção  textual,  e  os  seus  alunos  o  estavam  fazendo  de  livre  e  espontânea

vontade, então não havia razão para  colas. Falei de minha surpresa com aquela história de

plágio que, para mim, não tinha sentido nenhum, mas fiz questão de convidar a aluna para que

continuasse no curso.

Em nenhum momento,  os  demais  alunos  se  pronunciaram a  respeito  da  contenda

apresentada por Ester. O medo que eu tinha era que o nosso fórum virasse um clima de querra,

com troca de acusações que podiam implodir a proposta dialogal e interacional do curso. No

final,  a  aluna  enviou  uma  última  mensagem,  em  que  se  desculpava  pela  sua  atitude

“irracional”: 

Obrigada pela atenção,  professor. A proposta do curso é fascinante, estou
gostando muito. Lamento não ter tempo para dedicar-me o quanto desejaria.
Quanto à questão levantada, entendo que me deixei levar por uma absurda
suscetibilidade irracional, uma vez que não devo dar atenção a observações
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improcedentes se quiser dar continuidade ao meu projeto. Admito ter tido
uma reação desnecessária e peço sinceras desculpas pelo constrangimento.

Em sua  mensagem,  ao  mesmo  tempo  em que  diz  ter  se  deixado  levar  por  “uma

absurda  suscetibilidade  irracional”,  a  aluna  deixa  a  entender  que,  de  fato,  houve  algum

comentário, fora do fórum de discussão, sobre uma suposta cola sua. Talvez isso tenha mesmo

acontecido, porque seu texto estava muito bem escrito, com uma bela narrativa da infância da

aluna.

Compreendi  as  mensagens  da  Ester  como  flaming,  porque  eram ressentidas  e  me

pareciam vir do nada. Eram contraditórias em relação às propostas do curso, em que eram

destacadas a importância da reflexão coletiva sobre os textos dos participantes e a necessidade

de lidar com eles sem julgá-los, por não serem produtos isolados, mas marcas de uma história

escolar,  ao  mesmo  tempo  formadora  e  deformadora  das  práticas  escritas.  Reconhecer  a

contradição  como um elemento  da realidade,  como nos sugere a  complexidade  (MORIN,

2008,  2013)  implica  não  querer  negá-la  e,  no  caso  da  questão  de  plágio  ou  não  plágio

colocada por  Estar,  a  melhor  solução que encontrei  foi  não ter  uma atitude  armada,  mas

negociar um acordo com ela, assumindo como válida a sua questão, mas expressando a minha

convicção de que ela não existia e, ao mesmo tempo, acolhendo a aluna como um membro

indispensável que colaborava ativamente com nossa comunidade. 

Numa situação dessas podemos confirmar que a causalidade não é linear, mas circular.

Num  curso,  que  é  uma  auto-organização,  as  partes  e  o  todo  estão  em  constante

equilíbrio/desequilíbrio, de tal forma que as ações de cada um de seus membros nunca são

unidirecionais, mas se refletem em todos os demais, podendo colaborar para o seu sucesso ou

fracasso. O importante é compreender que nele não há apenas complementaridade, e, então,

assumir os seus antagonismos como naturais,  procurando não escondê-los ou se exasperar

com a presença deles. Uma atitude compreensiva para com a atitude de Ester, considerando a

justa, mesmo que descabida, foi só o que bastou para que as suas suspeitas não se tornassem

acusações indiscriminadas: ela ficou satisfeita com as minhas intervenções e os demais alunos

não procuraram tirar satisfações com ela: assim, as nossas atividades continuaram ocorrendo

adequadamente, sem que ninguém ficasse melindrado.

Talvez o perigo que pressenti nas invectivas de Ester tenha se devido ao meu desejo de

ordem, que “[...] se manifesta sob a forma de constância, de estabilidade, de regularidade e de

repetição.”  (MORIN,  2013,  p  207).  Eu  estava  bem  satisfeito  com  as  discussões  que  se

realizavam em aparente sintonia, mas a postura da aluna me pareceu trazer a desordem para o

nosso ninho, o que me apavorou. Talvez, por causa de arraigados conceitos de racionalidade e
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harmonia, eu tenha desejado que a ordem devesse existir sempre e me esquecido de que a

desordem é a sua contrapartida inevitável  O que há de cartesiano em nós pode nos fazer

conceber a desordem como ameaça de dissolução, o diálogo dos contrários, por outro lado nos

ensina que pode haver nisso um equilíbrio que, no caso do curso, se conseguiu graças ao

acolhimento dado à ansiedade da aluna: o princípio recursivo, em que as ações têm efeitos

que vão e voltam, tanto pode funcionar positiva ou negativamente, só depende do modo como

lidamos com as situações.

4.1.3 Tempo

Outro tema que emergiu dos textos da pesquisa foi o tempo. Os alunos participantes do

curso de produção textual eram, em sua maioria, graduandos de licenciaturas. A maior parte

desses estudantes também costuma ser da classe trabalhadora, que têm seus empregos para

garantir suas sobrevivências num período e estudam em outro, o que faz com que o seu tempo

disponível para os estudos seja reduzido. É difícil,  para eles, fazer alguma outra atividade

escolar, além daquelas que já são obrigados.

As disciplinas de produção textual,  na universidade em que esta pesquisa foi feita,

rarearam, mesmo nos cursos de Letras e, certamente,  apesar dos calendários apertados,  os

alunos viram naquele curso de extensão de produção textual a distância uma oportunidade de

poderem  trabalharem  com  a  escrita  e  ainda  receberem  um  certificado.  O  fato  de  ser  a

distância, pode ter animado muitos dos que se matricularem nele que, mesmo com a falta de

tempo, podem ter achado que seria possível fazê-lo em suas poucas horas vagas, sem terem

que se deslocar para isso.

Tendo em vista esses limites de tempo dos alunos que possivelmente se matriculariam

no curso de produção de texto, fiz questão de que ele tivesse início um pouco depois do início

do semestre regular e que terminasse antes das provas finais. Fiquei surpreso com a rapidez

com  que  as  vagas  disponíveis  foram  preenchidas.  Eu  esperava  que  alunos  de  diversas

graduações se matriculassem, por isso, o período de inscrição foi de duas semanas, mas em

apenas dois dias, as vagas foram preenchidas, sendo que a maior parte dos inscritos eram

graduandos em Letras.

Embora  quatro  dos  inscritos  não tenham iniciado  o  curso  a  sua  primeira  unidade

contou com a participação maciça dos alunos. Fizemos um bom debate sobre as relações entre

a avaliação que fazemos dos textos dos outros e as concepções inconscientes que guiam a

nossa própria produção textual.  A reflexão sobre as crenças sobre a produção textual  que
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internalizamos em nossa história escolar despertou o interesse dos alunos.

Na segunda unidade, no entanto, os alunos começaram a ter dificuldades para fazer as

atividades no tempo previsto. Estendi o tempo dela para mais uma semana, mas o número de

trabalhos  apresentados  foi  bem  menor,  comparativamente  às  participações  na  primeira

unidade. Mesmo com mais uma semana para o envio das atividades, houve quem entregasse

as suas, quando já estávamos na terceira unidade. Procurei, então, saber dos alunos, as razões

que os impediam de postar os trabalhos a tempo.

O excerto  abaixo,  de  uma  mensagem  do  aluno  Isaac,  é  indicativo  de  que  estava

acontecendo o que eu temia:

Isaac: Muito interessante! Queria ter o tempo pra fazer direito! O semestre
está muito puxado e acredito que este é um fator pelo qual a galera está
demorando a executar as atividades. Este curso seria perfeito num período de
férias. 

Ele  estava gostando das atividades,  mas  lhe estava faltando tempo para fazê-las  e

imaginava que o mesmo estivesse acontecendo com os demais colegas. Se o curso era perfeito

para o período das férias era porque realmente não estava cabendo no calendário do aluno e,

provavelmente, no dos outros alunos também.

Logo após a mensagem do Isaac, houve um tempo de silêncio aterrador, para mim.

Comecei  a  temer  que  meu  curso-pesquisa  estava  a  ponto  de  não existir  mais,  o  que  era

realmente muito angustiante. Embora eu já soubesse das dificuldades de conciliação do tempo

pelos alunos e da mensagem do Isaac, confirmando as minhas suspeitas, minha angústia maior

era imaginar que a proposta de curso poderia não estar agradando. 

Em razão do silêncio que se estabelecera, em que muitos alunos não davam sinal de

vida, enviei para cada um deles deles, separadamente, uma mensagem em que lhes perguntava

sobre  o  porquê  de  não  estarem  mais  participando  das  atividades.  Nessas  mensagens,

questionava  se  era  mesmo  falta  de  tempo  ou  se  havia  outras  causas  para  os  abandonos.

Abaixo, apresento um excerto de uma dessas mensagens:

Professor para Rosa: Você quer sair do curso por causa das dificuldades de
tempo, ou há outra razão? Se tiver alguma outra razão, eu ficaria muito grato
se você dissesse. Caso o seu problema seja apenas os atrasos e você queira
continuar,  damos  um  jeito.  Acho  que  você  tem  participado  bem  das
atividades e não justifica sair porque está com dificuldades para entregar os
textos  a  tempo.  Tem  gente  no  curso  que  atrasou  várias  atividades  por
problema de doença e agora está recuperando o tempo. Este curso é flexível
e, a menos que você não queira fazê-lo, ou não possa fazer as atividades de
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forma nenhuma, te convido a continuar.

Para minha pesquisa, interessava saber o real motivo da ausência dos alunos. O tempo

escasso era o mais provável, mas poderia haver outras razões, e eu desejava que os alunos

falassem delas, afinal a proposta do curso era de um diálogo franco. Se houvesse qualquer

coisa relativa à metodologia do curso que estivesse afastando dele os alunos, era importante

que  se  manifestassem,  para  que  pudéssemos  dar-lhe  um  outro  rumo,  afinal  o  curso  era

complexo e transdisciplinarmente flexível, sujeito às mudanças e redefinições.

Em minhas mensagens, deixo claro aos alunos, que, no curso, poderíamos retomar as

suas atividades, em qualquer estágio. Se tivessem algum tempo para elas, estava pronto para

trabalhar com eles. Eu queria deixar claro, para os alunos, que, da minha parte, haveria toda a

disposição para ajudá-los.

A mim, pareceu que os alunos se sentiam constrangidos para falar de seus atrasos,

depois de um início de intensa participação, mesmo tendo sido explicitado, para eles, que a

abordagem complexa e transdisciplinar do curso era aberta à discussão de qualquer problema

que surgisse nele. Depois que enviei essas mensagens, no entanto, começaram a se pronunciar

e  suas  mensagens  confirmavam cada  vez  mais  que  o  grande causador  da  interrupção  da

participação era mesmo o tempo escasso para realizar todas as suas atividades. Na escolha de

prioridades,  estavam  se  decidindo  pelas  obrigatórias,  o  curso  de  extensão,  mesmo  que

agradasse, ficava para depois. 

Em sua mensagem, Helena diz que está com falta de tempo, embora se comprometa a

postar as atividades até no sábado seguinte: 

Helena: – Olá, professor! A minha ausência se dá pela pura falta de tempo.
Contudo, tentarei fazer as atividades pendentes até no sábado. Obrigada pela
preocupação.

Samuel,  que  era  um  dos  mais  participativos,  também  atrasou  o  envio  de  suas

atividades, mas conseguiu recuperá-las: 

Samuel:  –  Professor,  acredito  que  tenha  conseguido  ficar  em dia  com o
nosso curso. Caso eu tenha feito alguma coisa de forma errada ou postado no
lugar errado, por favor, me corrija. Mais uma vez, obrigado pela atenção.
Sua paciência e orientação têm sido exemplares. Até a próxima!  

Os  alunos  se  mostravam  interessados  no  curso,  deixando  isso  claro,  em  suas

mensagens, porém, parece que cada dia mais ficava mais difícil ter tempo para ele. Isso pode
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ser  constatado nas  mensagens  que  passaram a  mandar,  em que declaravam a  vontade  de

continuar no curso, mas se ressentiam por não poderem fazer as atividades, devido à falta de

tempo para se  dedicarem a elas.  A amanda enviou a mensagem abaixo,  em que revela  o

interesse em fazer as atividades, mas é quase visível, no texto dela, que não continuaria:

Amanda: – Estou tendo apenas dificuldade para administrar meu tempo e me
organizar. Como eu trabalho e estudo, esse período não está sendo nada fácil.
Porém, ainda tenho interesse em permanecer no curso. Gostaria de saber se
posso fazer as atividades e continuar do ponto em que parei. Não pense que
saí  do  curso  por  não  estar  gostando,  mesmo  não  fazendo  os  exercícios
propostos continuo a olhar e estou sabendo do andamento do curso. Meu
problema  é  realmente  a  falta  de  tempo.  Mas  estou  reorganizando  meus
horários e acho que agora vai dar certo. 

As mensagens de Marco Antônio me causaram a mesma impressão que as de Amanda.

Ele enviou duas mensagens seguidas, em que se podia perceber que eram as últimas tentativas

de autoconvencimento de que teria algum tempo para as atividades do curso:

Marco Antônio : – O motivo que me levou a não ter participado das ultimas
atividades foi pura e simplesmente a falta de tempo. Estou com 7 matérias
neste semestre e também dou aulas, sem falar que nesta semana tive que me
mudar de casa e também fiquei doente, enfim, uma desgraça.

Marco Antônio: – Eu quero muito continuar participando e me comprometo
contigo a partir de hoje. Neste fim de semana conseguirei colocar tudo em
dia... responder a todos os fóruns e fazer tudo o que foi pedido, preciso de
um dia para fazer isso, só não fiz porque este dia livre ainda não foi possível
para mim, peço desculpas pela irresponsabilidade, mas tenho sim interesse,
alias este curso é muito importante para mim pois meu ofício (criação de
materiais didáticos e aulas) requer este conhecimento.

Era evidente o interesse dos alunos, mas também era evidente que as vinte e quatro

horas do dia eram insuficientes para caber no calendário de muitos deles. Eu, como professor,

buscava  me colocar  no lugar  deles,  para mostrar  minha  solidariedade,  já  que eu mesmo,

quando graduando, fui um aluno trabalhador e, também padeci da falta de tempo. Os dois

excertos  a  seguir,  de mensagens  que  lhes  enviei,  são  exemplos  da  busca  dessa  busca  de

identificação. Parecia que eu queria tirar das costas deles uma espécie de culpa, que eu mesmo

já havia sentido, por não estarem podendo participar do curso, pela falta de tempo:

Professor:  –  Essa coisa  de fazer  um curso extra,  como este,  é  realmente
complicada,  porque  é  preciso  arranjar  um tempo  que  não  existe.  Isso  é
compreensível, e, se você é professor, é mais compreensível ainda, porque
dar aulas e estudar é realmente uma barra: eu conheço essa história, porque
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também a vivi quando era graduando.

Professor: – A qualidade do que fazemos depende de muita coisa, de esforço,
dedicação, etc..., mas se se é trabalhador, a coisa fica mais difícil, às vezes
muito mais difícil. Eu mesmo já vivi isso: quando iniciei minha graduação,
era bancário e não tinha tempo para nada, tive que trancar muitas disciplinas
e estava vendo a vaca ir pro brejo, então como eu queria mesmo fazer Letras,
eu de fato nunca quis outra coisa, saí do Banco e consegui recuperar o meu
tempo.  Enquanto  trabalhava,  guardei  uma  poupancinha  e  depois  fiz  uns
bicos que me permitiram fazer o que eu realmente queria.

O excerto abaixo é um exemplo de uma aluna que se mostrava desesperada, por não

ter tempo para fazer todas as suas coisas. No seu texto, a culpa por seus atrasos é evidente:

Rosa: – Estou pensando em abandonar o curso, tá muito pra mim, meus pais
moram em outra  cidade,  a cada dia surgem mais  atividades das matérias
obrigatórias, estou fazendo autoescola e outros cursos extracurriculares. Fico
triste com isso, mas pior que isso é eu continuar fazendo tudo depois da data
programada, e é isso.

Insisti que ficasse, pois faria o que fosse possível para ajudá-la. Em sua mensagem

seguinte, se diz com a consciência pesada, pela falta de tempo que a faz entregar as atividades

em atraso:

Rosa: O problema é o tempo mesmo, eu me sinto mal entregando depois de
todo mundo, de verdade, isso me tira o sono, toda vez que eu abro minha
caixa de entrada e  vejo e-mail  daqui  do moodle  minha  consciência  pesa
muito. Mas vou tentar continuar então. 

Via-se, por suas mensagens, que os alunos tinham mesmo interesse em fazer o curso,

mas estavam se sentindo impedidos pela falta de tempo. Em nenhum momento houve quem

dissesse que desistiria do curso por ter se desinteressado da sua proposta, e poderiam tê-lo

dito, mas muito pelo contrário, achavam que estavam perdendo uma oportunidade.

Na abordagem desse tema do tempo, procurei ser o mais cordial e compreensivo que

pude com os argumentos dos alunos, uma vez que desejava ter uma atitude transdisciplinar de

cuidado  ao  discutir  as  razões  que  os  estavam impedindo  de  fazerem as  atividades,  e  de

acolhimento de suas justificativas. Cuidado é mesmo a palavra adequada para significar essa

atitude do professor, de estar aberto para os argumentos dos alunos, para compartilhar com

eles as suas angústias e entender suas razões, sem fazer nenhum julgamento de valor. Procurei

não ser sectário, mas solidário.

Empreendi todos os esforços, para ajudá-los em seus problemas com a falta de tempo,
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me colocando à disposição para trabalhar com seus textos, mesmo que atrasados. Eu, como

professor,  abri  todos  os  canais  de  comunicação  disponíveis,  sempre  dando  ênfase  à

possibilidade  de flexibilidade  para a realização das atividades,  colocando-me à disposição

para  facilitar  o  que  fosse  possível,  para  que  pudessem  retomar  as  suas  atividades.

Infelizmente, para a maioria deles, o tempo foi implacável, fazendo-os desistirem do curso,

mas houve espaço para falar dele ou de qualquer outra coisa, até o último dia de atividade, as

críticas positivas ou negativas eram todas muito bem-vindas.

O tempo foi o grande vilão de nosso curso, um tema evidente a emergir dos textos: os

alunos o demonstraram cabalmente em suas mensagens, mas talvez a que mais tenha expresso

a impotência diante dos limites  que impõe tenha sido a da Helena,  da qual apresento um

excerto:

Helena:  –  Para  mim,  também foi  uma  pena  não  ter  continuado o  curso.
Comecei o curso, pensando que teria tempo o bastante para fazer todas as
atividades, uma vez que não tenho tanta habilidade de escrita e o curso iria
me ajudar muito em tal desenvolvimento. Porém, não se pode fazer tudo na
vida, ou melhor, não se consegue fazer tudo.[...] Claro que eu poderia virar
um zumbi  e  não  dormir,  mas  isso  não  resolveria,  eu  penso.  Durante  as
atividades do curso, acreditava mesmo que iria deixar as palavras fluírem,
porque as sinto presas e o texto passaria a ser tecido sem dor.

A emergência do tema do tempo, no contexto dos textos interpretados nesta pesquisa,

aponta para uma realidade que transcende o ambiente virtual onde foram produzidos: o pouco

tempo para os estudos que têm os graduandos das licenciaturas. Frequentaram o curso, alunos

de Letras, História e Fisioterapia, representantes hologramáticos do universo de estudantes

dessas graduações. Todos os alunos, que se pronunciaram, disseram que o tempo lhes faltava:

a maioria abandonou o curso, só quatro fizeram as atividades até o final. 

Eram diferentes níveis de realidade que se confrontavam, sem possibilidade de um

terceiro incluído, que permitisse superar as suas contradições e possibilitasse a passagem de

um  para  outro.  Em  nosso  contexto  social  vivemos,  pelo  contrário  a  lógica  do  terceiro

excluído,  que,  literalmente exclui  do mundo do saber aqueles  que têm que trabalhar  para

viver.  Isso  pode  parecer,  aos  olhos  acríticos,  muito  natural,  porém  essa  é  uma  lógica

ideológica e política que quer simplificar o complexo. Nicolescu (2001, p. 126 – 127), afirma

que:

A  lógica  do  terceiro  excluído  é,  certamente,  validada  por  situações
relativamente simples, como, por exemplo, a circulação de automóveis em
uma estrada:  ninguém sonha em introduzir,  em uma estrada,  um terceiro
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sentido em relação ao sentido permitido e ao sentido proibido.  Por outro
lado, a lógica do terceiro excluído é nociva, nos casos complexos, como por
exemplo, no domínio social ou político. Ela age, nesses casos, como uma
verdadeira lógica de exclusão, o bem ou o mal, a direita  ou a esquerda, as
mulheres ou os homens, os ricos ou os pobres, os brancos ou os negros. Seria
revelador fazer uma análise da xenofobia , do racismo, do anti-semitismo, ou
do nacionalismo à luz da lógica do terceiro excluído.

Eu acrescentaria, à relação de Nicolescu, mais uma oposição causada pela lógica do

terceiro excluído: estudar  ou trabalhar. Percebemos que a a maioria daqueles alunos deseja

superar essa oposição, na lógica linear que rege as nossas relações sociais, porém como não é

possível ter uma direção a mais que a mão e a contramão de uma estrada, também não é

possível acrescentar horas no relógio. Estar sujeito a essa lógica simplificadora é que leva

alguns para o curso de Medicina e outros para o de Letras ou de História. 

A uns se olha com admiração a  outros,  com desdém,  como se fossem pessoas de

qualidades diferentes. É que a lógica do terceiro excluído inclui uns e exclui outros na ordem

do sistema.  Se  a  lógica  das  relações  sociais  fosse  a  do  terceiro  incluído,  não  haveria  as

oposições que criam hierarquias artificiais e as condições necessárias para reproduzi-las e,

assim,  fazer  Letras,  História  ou  Medicina  seria  apenas  uma  questão  de  preferência  e

habilidades naturais. O problema de não ter tempo não excluiu apenas aqueles alunos do curso

de  produção  textual,  aquela  foi  só  uma  de  muitas  outras  exclusões  que,  na  lógica

simplificadora do terceiro excluído, acontecem por culpa dos próprios excluídos e não em

função de um sistema injusto.

4.1.4 Medo

O  medo de escrever é outro tema que surge dos textos produzidos no contexto do

curso  de  produção  textual,  objeto  desta  pesquisa.  No  início  de  nossos  debates,  numa  de

minhas primeiras mensagens, já chamo a atenção para ele:

Professor:  –  André,  não se  entristeça!  A maioria  de nós aprendeu assim.
Estou começando o curso com este debate, exatamente para que possamos
refletir sobre como encaramos o texto. É claro que esta reflexão é longa, mas
vamos começá-la, pelo menos. Você diz que não sabe se pode mudar seu
modo de pensar o texto, mas eu afirmo que todos podemos, se soubermos
por onde estamos indo, a questão é não ter medo do caminho.

Esse excerto é parte de uma resposta a uma mensagem do André, depois dos meus

comentários às avaliações, feitas pelos alunos, dos textos da primeira unidade. Ele afirmava
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reconhecer,  em  seus  próprios  textos,  os  problemas  textuais  que  eu  abordava  naqueles

comentários.  Dizia  que  estava  se  deprimindo,  ao  perceber  que  a  sua  escrita  também

apresentava tais problemas.

A minha mensagem era de encorajamento,  porque ele se mostrava um tanto cético

sobre a possibilidade de mudar o seu modo de pensar o texto. Como eu sabia que fazer aquela

reflexão sobre as concepções textuais não é fácil, já que implica um olhar profundo, e muitas

vezes dolorido, para si mesmo, queria estimulá-lo a não ter medo do caminho, que é essa

reflexão, dizendo que o importante era saber a sua direção. 

Logo no início do curso a questão dos medos relacionados à escrita surge em nossas

discussões. Ainda na primeira unidade, numa longa mensagem em que comento as atividades

realizadas nela, faço referência a esse assunto do medo de escrever como aparece no excerto

abaixo:

Professor: – Eu acreditava que a proposta do curso pudesse destravar um
pouco o medo da escrita. A flexibilidade do curso devia favorecer isso, já
que  não  estamos  premidos  por  nota  ou  por  um  número  excessivo  de
atividades. 
A relação de ensino-aprendizagem precisa da liberdade para o pensamento e
a  experimentação.  Neste  curso,  vamos  nos sentir  livres  para  opinar, sem
máscaras,  e  vamos  experimentar.  Creio  que  o  medo,  devido  a  todas  as
mistificações que se fazem da escrita, é o maior obstáculo que temos para
escrever  melhor. Por  isso,  vamos  colocá-lo entre  parênteses  e  dar  asas  à
imaginação.
Estou suspeitando, espero que não seja verdade, que alguns de vocês não se
sentiram muito bem com as notas que deram para os textos. Meu desejo é
que vocês não se sentissem constrangidos, mas provocados a pensar no que
se esconde atrás de nós, quando escrevemos. A lógica dessas avaliações não
era fazer pegadinha, nem causar medos e ansiedades, mas dar uma razão
para a reflexão.

Essa preocupação em tratar desse medo de escrever, na primeira unidade, vinha da

minha  experiência,  como  professor,  de  já  tê-lo  identificado  nos  alunos  de  minhas  aulas

presenciais de produção textual. Nunca encontrei um que não o tivesse, e, eu mesmo, não

estou livre dele, embora já tenha tido muito mais do que hoje. O medo da página em branco

parece, mesmo, ser generalizado: podemos ter uma ideia disso numa confissão de Gadamer

(2012, p. 370), que é reveladora da universalidade desse sentimento : “Ou será que ela [a

escrita] é apenas difícil para nós? É verdade que, por exemplo, é uma tortura terrível para

mim ter de escrever.” Minha mensagem, chamava a atenção para essa realidade que é mais

constrangedora,  quando  ignoramos  o  que,  de  fato,  é  escrever.  Neste  outro  excerto  da

mensagem, tranquilizo os alunos, convidando-os a expôr seus medos da escrita sem receio:
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Professor: – O medo da exposição é natural, mas, talvez, quando temos que
escrever para outros lerem, esse medo aumente bastante. Creio, no entanto,
que isso se deve a um grande equívoco: achar que devemos escrever coisas
extraordinárias. Este é, contudo, um curso de produção de textos, não é para
aprendizes de sensores de chicote na mão. Este é um espaço para lidar com
os nossos grilos textuais, se não nos lançarmos na arena com nossas dúvidas
e dificuldades, como poderemos saná-las?

Essas  minhas  mensagens,  na  primeira  unidade  do curso,  mostram o desejo de  um

professor  que  está  preocupado  em  começar  a  desmistificar,  pelo  menos  algumas  ideias

equivocadas sobre a escrita, para ajudar os alunos a lidar melhor com o medo de escrever que

elas causam neles. Medo que literalmente paralisa e leva muita gente ao sofrimento e à fuga

do texto. Desse sentimento aterrador que a produção produção textual pode causar, nos dá

testemunho o excerto de uma mensagem da Helena:

Helena: Escrever é um ato muito difícil para mim. Só de pensar em tal ato
me desconecta e tudo trava. 

No próximo excerto, de uma de minhas mensagens, reafirmo a necessidade de se ter

consciência  do  próprio  texto,  como  forma  de  vencer  o  medo.  Convidei  os  alunos  a

enfrentarem as velhas concepções de produção textual e experimentarem uma nova, com um

sentido complexo e transdisciplinar, em que não há lugar para a linearidade redutora, que só

concebe  o  texto  pelo  viés  do  certo/errado.  Eu  propunha  contrapor,  a  uma  concepção

castradora  da  escrita,  uma  outra  que  permitisse  abertura,  tolerância  e  flexibilidade  para

consigo mesmo (NICOLESCU, 2008; MORIN, 2008). Abertura para o inesperado, tolerância

com os próprios limites e flexibilidade de pontos de vista:

Professor:  Este curso não foi  pensado para dar uma fórmula de como se
escreve bem, porque isso não é possível. Por ele está proposto um trabalho
fundamentado numa concepção de produção textual que tem o pressuposto
de que uma pessoa que tenha consciência do seu próprio texto e do que é um
texto está preparada para se guiar com relativa autonomia pelos caminhos da
escrita.  Não  tenham  medo  de  seus  textos;  só  podemos  progredir  se
começarmos  por  onde  estamos  agora,  e  agora  estamos  diante  de  uma
encruzilhada: continuar com as velhas concepções de produção de textos ou
experimentar  uma nova sem mistificações.  Vocês decidem.  Eu estou aqui
torcendo para que a inércia não prevaleça.

A quem está numa encruzilha, só resta a escolha de um caminho. A resposta dada pela

Ester,  à  minha  mensagem  anterior,  revela  sua  compreensão  da  reflexão  que  eu  estava



119

propondo aos alunos, mas também as suas dúvidas, que a levam a confessar o seu grande

medo de errar.

Ester: Tenho a impressão de que esse curso pretende nos ajudar a dirimir
nossos medos e traumas com relação à escrita. […] De minha parte, admito
que estou com medo de não estar entendendo nada! Estou com um enorme
receio de errar!

Na medida em que o fórum era aberto, as minhas respostas às mensagens dos alunos,

nunca eram realmente individualizadas. Tinham como objetivo atingir todos os participantes

do curso; assim quando respondi à mensagem de Ester, tinha os demais alunos em vista, pois

era quase certo que todos naquele curso também compartilhassem dos mesmos medos de

escrever  dela.  Ao respondê-la,  procurei,  como em outras  respostas  relativas  àquele medo,

incentivá-la a enfrentá-lo:

Professor:  –  Ester,  errar  é  preciso!  Quem  não  erra  não  acerta  e  quem
consegue  superar  seus  medos  erra  menos,  porque  o  medo  é  paralisante.
Superar o medo de escrever não é coisa fácil, mas é possível se a gente puder
se  permitir  errar:  não erraremos  tanto quanto imaginamos.  Você pode ter
certeza. 
Você viu o slide que eu coloquei no Hall de entrada sobre a natureza da
escrita? Escrever é uma bagunça que a gente conserta. Estamos acostumados
a ver textos prontos, mas eles não nascem assim impressos como aparecem
nos  livros.  São  resultado  de  um  processo  que  envolve  idas  e  vindas  e
correções. Você sabia que, quando um autor manda um livro para a editora,
existem lá vários revisores que passam e repassam o texto, e, mesmo assim,
acontece de aparecerem erros? 
Não tenha medo de escrever, Ester. Você pode estar deixando de fazer belas
coisas,  por  não  acreditar  no  seu  taco  para  a  escrita.  Se  eu  conseguir  te
convencer disso, terá sido uma boa coisa deste curso.

Essa minha mensagem revela o meu desejo de que os alunos entendessem que o erro

que amedronta é parte inerente da aprendizagem textual e que ele não deixa de estar presente

também  nos  textos  daqueles  que  escrevem  profissionalmente.  Essa  é  uma  tentativa  de

desmistificação do texto impresso, pelo modelo de correção que representam, que esconde em

suas belas linhas todo um esforço editorial para encontrar falhas, nem sempre cem por cento

eficiente. 

Na sua resposta, Ester parecia se sentir animada com as minhas palavras e disposta a

iniciar  o  trabalho.  Naque altura  de nossas  discussões,  eu esperava  que a  suas  mensagens

também ajudassem os demais  alunos,  no enfrentamento  do medo da escrita,  que,  creio,  é

principalmente um medo de errar:
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Ester: – Agradeço imensamente as palavras atenciosas de estímulo. Acredito
em você porque respeito sua capacidade de avaliação e seu know-how não
me deixa argumentar. No entanto, tenho consciência das minhas dificuldades
e  limitações,  embora  não  as  considere  insuperáveis.  Também  não
desconheço  a  grande  dedicação  que  esse  objetivo  me  requer  e  sei  que
depende do meu empenho e determinação. Você disse "acreditar no seu taco
para a escrita". Interpreto assim: Preciso acreditar nos resultados dos meus
esforços,  pois todos podem escrever  bem,  ou razoavelmente,  se assim se
propôr. Não terei medo de tentar, professor! 

Não ter medo de tentar escrever. Eis um sonho utópico de todos nós, mas a disposição

de  buscá-lo  é  o  que  poderia  permitir  aos  participantes  daquele  curso  pôr  em  marcha  o

processo de ensino-aprendizagem textual. Temos medo de produzir textos, porque tememos o

erro e nesse particular, faríamos bem se ouvíssemos Morin (2000, p. 19): “Todo conhecimento

comporta o risco do erro” e “O maior erro seria subestimar o problema do erro”.

Creio que, no que diz respeito à produção de texto, faríamos bem em não dar ao erro a

dimensão negativa do medo,  que nega a abertura para a aprendizagem do texto,  mas que

pudesse ter um papel de terceiro incluído que, numa lógica processual, nos levasse de um

nível de realidade do não texto para o do texto, tendo sempre claro que, embora pensemos que

se tratam de realidades contrastantes, não há limites precisos entre esses dois níveis.

O medo de escrever, que é também medo de errar, poderia ser menos impactante se

tivéssemos a consciência de que é errando que se chega a escrever corretamente. É na relação

dialógica entre erro e não erro que o tecido do texto se constitui nos tortuosos caminhos da

recursividade.  O  medo  é  o  terceiro  excluído  que  interdita  a  complexa  e  transdisciplinar

aventura da escrita. 

4.1.5 Dificuldade

Dificuldade é mais um tema a emergir dos textos gerados nas atividades realizadas no

curso  de  produção textual  a  distância,  objeto  desta  pesquisa.  Na tematização  do material

textualizado, identifiquei dois tipos de dificuldades, uma relativa ao uso do Moodle e outra,

relativa à produção escrita.  O tema dificuldade,  apresenta,  então,  nesta interpretação,  dois

subtemas, Moodle e escrita.

4.1.5.1 Moodle

Minha relação com o Moodle começou em minhas aulas presenciais, quando o usava,
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com uma certa resistência por parte dos alunos, como apoio às atividades de classe. Para me

preparar para dar o curso de produção textual, porém, procurei aprofundar meu conhecimento

dele, lendo Cole e Foster (2008) e alguns tutorias que podem ser encontrados na internet, no

entanto, mesmo assim, tive uma dificuldade específica com ele, que não pude resolver com

base nas informações que tinha em mão, tendo que recorrer ao apoio técnico institucional e a

um pouco mais de pesquisa na rede. 

No  que  diz  respeito  à  relação  dos  alunos  com o  Moodle,  tivemos,  no  início  das

atividades, uma grande dificuldade na utilização da ferramenta wiki. A princípio, pensei que

ela  seria  um  recurso  muito  produtivo,  já  que  poderia  facilitar  uma  produção  textual

colaborativa.  Que os  alunos  pudessem ter  acesso  às  produções  textuais  uns  dos  outros  e

conseguissem fazer sugestões mútuas era um desejo que eu alimentava ao planejar o curso,

mas logo me vi impedido de realizar. 

Era já a segunda unidade do curso, mas vários alunos não haviam, ainda, escrito nada

na wiki, o que estava causando um atraso no andamento das atividades. Diante dessa demora,

e levando em conta o nosso método complexo de trabalho, em que uma unidade se constituía

a partir da outra, enviei-lhes uma mensagem para saber o que estava acontecendo, um excerto

da qual apresento abaixo:

Professor: : – Algumas pessoas ainda não escreveram o seu texto na wiki.
Estão com alguma dificuldade? Como eu já disse, o fórum está aberto para
tudo: esta é uma atividade colaborativa. As atividades deste curso são inter-
relacionadas,  umas  dependem das  outras,  porque  estamos  aqui  buscando
quebrar com o esquema disciplinar, em que o conhecimento é quebrado em
pedaços que perdem o sentido. Por isso é importante que não se deixe de
fazer uma atividade, pois ela será necessária para as outras.
Quem ainda não escreveu o texto na wiki, pode fazê-lo ainda, porque ela não
está fechada. Inclusive se houver alguma questão sobre a unidade anterior,
vocês podem postar suas reflexões, porque não estamos obrigados a fazer
uma atividade e logo ir para a próxima, sem olhar para trás. O nosso trabalho
é circular: vai e volta, assim como é próprio das coisas da vida.

A mensagem de Samuel,  a seguir, que foi a primeira resposta à minha,  relativa às

dificuldades em usar a wiki, também foi o prenúncio de uma avalanche de outras:

Samuel: – Como eu nunca me dei muito bem com o Moodle, acho que não
postei o texto desta semana corretamente.  O nome da página ficou como
Teste, porque eu não consegui alterá-lo, e eu também não consegui formatar
a postagem no Formato Wiki e agora não é possível apagá-la. Eu postei no
lugar certo? Tem como o senhor apagar a minha postagem para eu postá-la
novamente de uma forma mais adequada?
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A mensagem de Samuel já começava com um mal sinal: a sua expressão “Como eu

nunca  me  dei  muito  bem com o Moodle”  me  parecia  expressar  uma  certa  revolta  e  um

histórico  de  frustrações  com a  plataforma.  Em seguida,  outros  alunos,  passaram a  enviar

mensagens acusado que também estavam com dificuldades para usarem a ferramenta.

Essa mensagem melancólica foi o início do fim das minhas pretensões de aproveitar as

virtuais facilidades da wiki, para uma escrita colaborativa. Os alunos tentavam escrever nela,

mas às vezes a ferramenta se rebelava e nem mesmo com as minhas orientações, passo a

passo, as coisas deram muito certo. Alguns, não tendo como saber se seus textos tinham sido

registrados, começaram a enviar as suas produções diretamente para o fórum da unidade. 

Logo após a mensagem de Samuel, também recebi uma de André

André: – Professor, eu também não consegui trocar o título do meu texto da
Wiki. Acho que o formato de edição da wiki, se eu não me engano, não me
deixa trocar, a não ser que eu faça um novo documento. Eu não me importo
muito com o título, só estou avisando caso haja algum problema, ok?

André indicava mais uma dificuldade com a wiki, contudo elas pareciam variar de

aluno para aluno. Ele só não tinha conseguido alterar o título, mas as coisas pioraram, como

revela a mensagem de Helena:

Helena: – Eu passei por um problema parecido, pois escrevi os textos diretos
na página, porém quando eu ia visualizá-lo ele sumia. Também não sei se
salvei no lugar certo.

A essas menagens, seguiram outras: 

Rosa: – Não tenho certeza se deu certo mandar pela Wiki, por isso segue em
anexo meu ensaio sobre o video "Educação Proibida".

Ester:  – Nossa! Acho que eu enviei  o texto para o lugar errado! Eu não
sei...Acho que enviei por aqui! 

Helena: – Ok, professor! Eu refiz, mas não sei se deu certo. Caso não, onde
te mando o texto?

As mensagens enviadas ao fórum pelos alunos expressavam com toda clareza seus

contratempos com a escrita na wiki. A maioria teve problemas na edição dos textos: parecia

que a ferramenta não estava funcionando do lado deles como deveria, para mim, no entanto,

não havia nenhum problema. Tentei ajudá-los, mas continuaram a relatar dificuldades, mesmo
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após as minhas detalhadas informações, para o uso adequado do recurso colaborativo. 

Todos os alunos que avaliaram o curso, no seu final, fizeram comentários sobre as

dificuldades com o Moodle, o que é um sinal da dimensão dos transtornos causados por ele,

que é, justamente, um ambiente virtual planejado para que experiências de cursos a distância

como aquele ocorram. Dos comentários finais sobre o Moodle, o mais contundente, em minha

opinião, foi feito por Isaac, cuja visão do ambiente virtual era bastante negativa:

Isaac: – Tive dificuldades com o moodle, mas tudo o que me proponho a
fazer nesta ferramenta, tenho dificuldades. Ela não é muito atraente e soa
mais como um peso do que como uma ferramenta que possa me ajudar com
algo. Talvez se fosse uma página no face, ou em qualquer outro dispositivo,
como o blogspot,  a coisa seria mais leve. A falta de imagens no moodle,
parece que estamos escrevendo o relato fúnebre de alguém que se foi. Enfim,
tirando o moodle e a wiki, deu tudo certo.

Embora  todos tenham reclamado de suas dificuldades  com o Moodle,  é  Isaac que

revela uma verdadeira aversão por ele. Ao fazer um paralelo do Moodle, feio e pesado, com o

Facebook e o Blogspot,  que possuem imagens,  talvez o aluno estivesse apontando para a

necessidade de um modelo, diferente daquele ambiente virtual de aprendizagem, que fosse

mais dinâmico e voltado para a interação, já que dizia que escrever no Moodle era como um

“relato fúnebre de alguém que se foi”, ou seja, era uma coisa triste e desagradável. 

Evidentemente, quem conhece o Moodle sabe das qualidades desse ambiente virtual

de aprendizagem como ferramenta colaborativa,  mas é preciso concordar com o aluno, se

compararmos  o estilo  interativo  e colaborativo  dessa plataforma com o do Facebook, por

exemplo.  A interface  do  Moodle  é  muitíssimo  menos  intuitiva  do  que  a  da  rede  social:

enquanto nele é necessário um tempo para adaptação, nela, que está inteiramente voltada à

colaboração e interação, quase tudo é possível ser feito a partir de sua interface extremamente

amigável e intuitiva, propícia à interlocução entre os seus usuários; os seus recursos estão tão

à mão que qualquer criança logo navega por ele com desenvoltura.

Os problemas com a wiki  e o desinteresse dos alunos pelas  outras ferramentas  do

Moodle  fizeram com que  todas  as  atividades  do  curso  se  concentrassem nos  fóruns  das

unidades, de tal maneira que tudo o mais que poderia ter sido usado nos processos de ensino-

aprendizagem ficou ocioso.  Acho que isso pode ter  se  dado,  em parte,  porque o Moodle

encorpora um certo modelo tipicamente escolar tradicional, apesar do fato de seus autores

assegurarem que a sua filosofia é baseada numa pedagogia construtivista. Para quem o olha de

fora,  ele  parece uma caixa,  cujos recursos ficam todos escondidos da vista,  o que parece
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causar um certo aborrecimento aos usuários.

A decisão  de  concentrar  as  atividades  nos  fóruns  não  foi  minha,  isso  aconteceu

naturalmente,  no  contexto  das  dinâmicas  próprias  do  curso,  num  processo  de  auto-

organização: foi como se os alunos quisessem fazer atalhos, escolhendo o caminho mais curto

para atingirem os seus objetivos de aprendizagem. Só enviei uma mensagem para que todos

migrassem para o fórum da unidade,  quando notei  que a maioria  já estava postando suas

atividades  nele.  Não  era  sensato  querer  obrigá-los  a  usarem  a  wiki  ou  outros  recursos

disponíveis na plataforma, se as atividades podiam ser feitas diretamente via fórum, mesmo

tendo perdido a facilidade de intervenção nos textos que a wiki permitiria.

O aparecimento dos problemas com o Moodle foi um encontro com a incerteza, mas o

curso  foi  elaborado  pensado  nessa  possibilidade,  e  a  mudança  de  rota  foi  suavemente

realizada,  com algumas  readaptações.  Embora  a  configuração  original  da  ferramenta  me

parecesse mais adequada, o seu uso real revelou que não era, e como o mais importante era

produzir e refletir sobre o texto, tudo foi redefinido para que isso fosse possível, pois não

navega melhor quem, olhando para as estrelas, traça uma linha reta até o destino, mas o nauta

que, tendo ideia de onde quer chegar, está atento aos ventos e às ondas, podendo desviar da

rota prevista e mesmo parecer estar perdido. É na aparente desorientação das viagens que

ocorreu  a  muitos  Odisseus  encontrarem  mundos  novos  e  fantásticos.  É  claro  que  os

aventureiros  podiam  se  encontrar  com  Cila  e  Caríbdis,  cabia  à  sua  perícia  vencê-las  e

retornarem sãos e salvos para casa. 

Heidegger (2012c) diz que os intérpretes são andarilhos, acho que essa também é uma

boa  metáfora  para  o  processo  de  ensino-aprendizagem,  não  só  de  produção  textual.  O

andarilho quer ir a algum lugar, mas não faz seu caminho pelas rotas batidas e conhecidas; ao

invés disso, perambula por veredas tortuosas e incógnitas, e, nesse perambular aparentemente

vagabundo, lhe ocorre de experienciar mundos novos que jamais serão sonhados por aqueles

que,  não gostando  dos  perigos,  se  contentam em percorrer  as  velhas  sendas,  já  de  todos

sabidas.

4.1.5.2 Escrita

O segundo subtema de  dificuldade,  escrita,  é  referente  às  dificuldades  enfrentadas

pelos alunos no seu trabalho com o texto. Essas dificuldades levaram os alunos a fazerem

certas  coisas  que,  sob  uma visão linear  criadora  de  oposições  polares  do  tipo  sim-e-não,

seriam considerados erros. No entanto, de um ponto de vista complexo e transdisciplinar, não
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devemos  encarar  aquelas  dificuldades  negativamente,  dando  o  status  de  erro  para  as

estratégias que falharam na constituição de textos adequados. Se elas não tiveram sucesso,

foram, no entanto, passos na tentativa de alcançá-lo. Morin ( 2013, p. 141 – 143) afirma que:

Antes de tudo, parece-me que a definição primeira do erro não se situa em

relação à verdade; […] Talvez se possa falar de acidente, mas por que falar

de erro? Com efeito, não há uma “verdade” que sirva de medida ao erro, a

não ser a projeção que nós fazemos de uma ortodoxia organizacional […] A

vida comporta inúmeros processos de detecção, de rejeição do erro, e o fato

extraordinário é que a vida comporta  também processos  de utilização do

erro, não só para corrigir seus próprios erros, mas também para favorecer o

aparecimento da diversidade e a possibilidade de evolução (grifos do autor). 

Nessa citação, Morin (2013) está fazendo referência aos processos organizacionais dos

genes, mas o mesmo poderia ser dito dos “erros” na aprendizagem da escrita: acredito que,

também nela, o erro possa ser usado para corrigir e favorecer a evolução. O erro, visto como

possibilidade  de  correção  e  evolução,  também  pode  ser  interpretado  como  um  terceiro

incluído que supera barrerias, fazendo passar do nível de realidade do não saber, para o do

saber.  Nessa  perspectiva  de  que  na  relação  de  ensino-aprendizagem  não  há  erros,  mas

oportunidades  para  a  mudança  e  evolução  é  que  interpreto  as  dificuldades  textuais

apresentadas pelos alunos.

Do material textualizado, há apenas um excerto em que um aluno faz referência às

suas dificuldades de escrita, reconhecendo-as:

André:– Eu acredito que eu tenho sérios problemas de coerência... Enquanto
o  senhor  ia  falando  do  Texto  3  em  que  o  autor  desvia  do  tema  e  vai
colocando frases de efeito, expressões "espirituosas", eu só pensei em uma
coisa (depois de me achar escritor de livros de auto-ajuda): oh, esse sou eu;
eu já fiz muito isso (mais depressão chegando). Será que eu tenho salvação?

Embora não haja outras declarações sobre dificuldades com a escrita, o que André diz,

em sua mensagem, é representativo de algo que pode ser verificado nos textos de muitos

outros alunos do curso. Não vou, aqui, fazer uma taxionomia das dificuldades encontradas em

seus processos de produção textual,  mas apenas constatar  suas dificuldades  mais  comuns,

reveladas em seus textos. O excerto da mensagem de André já é uma prefiguração de algumas

dessas dificuldades e, juntamente com os dois excertos de textos produzidos, um de Ariadne e

outro dele mesmo, que apresento abaixo, representa holograficamente muitas das dificuldades
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dos alunos com a escrita.

O  excerto  de  uma  produção  textual  de  Ariadne  revela  uma  dificuldade  sua  para

contextualizar o seu discurso, fazer a transição entre os parágrafos e, em alguns momentos, de

selecionar  termos  adequados  em suas  frases  que,  por  isso,  ficam meio  estranhas,  quando

comparadas  ao  discurso  normal.  Esse  excerto  é  da  primeira  versão  do segundo texto  da

unidade  dois,  que  deveria  ser  reescrito,  com base  no  que  seria  trabalhado  nas  unidades

seguintes. As minhas primeiras observações, que estão entre colchetes, eram o começo de um

diálogo recursivo que deveria prosseguir num processo de superação dessas dificuldades. No

entanto, a aluna não continuou no curso:

Ariadne:
[Ao invés de “Por tantas questões...” poderia ser: “Uma questão importante
que está em discussão hoje no Brasil...] Por tantas questões hoje no Brasil (e
também na América Latina) se discute se é realmente necessário passar por
tantos anos estudando matérias que para muitos não fazem sentido. Sim, pois
mesmo sendo importantes não são necessárias a todos.  Por exemplo,  não
tenho  facilidade  com matérias  exatas,  principalmente  física,  as  aulas  da
matéria eram terríveis para mim. Sabemos que física é importante, é a base
para muitas coisas e que possibilitou o avanço tecnológico, mas não no meu
caso.
[Aqui seria preciso continuar o raciocínio anterior e ligá-lo com o assunto do
próximo parágrafo, para não haver quebra argumentativa. Poderia ser assim:
“Apesar de eu achar que poderia ficar sem estudar física, sei que está é uma
questão problemática, afinal... ]
Como havia dito antes, a questão da educação não é fácil. Afinal como saber
quais matérias são importantes o bastante para que se possa ter uma noção e
ter  condições  de  seguir  uma  vida  acadêmica  com  êxito?  Mesmo  sendo
pesada a carga horária e as bombas de matérias sobre os alunos, é complexo
saber, e sinceramente, não tenho a resposta.

As dificuldades  dos alunos eram muito semelhantes,  o que me fez lembrar  Pécora

(1999),  que  discute  a  semelhança  dos  problemas  de  redação  dos  estudantes,  já  nos  anos

oitenta do século passado. Só para exemplificação disso, apresento um excerto de um texto de

André, também com observações minhas entre colchetes, em que se pode perceber que, de

fato, ele apresentava as dificuldades textuais que suspeitava; o que ele não suspeitava era que

mais gente também compartilhadas delas.

André:
[Aqui seria melhor dizer “O documentário “A educação proibida...”, porque
assim você identificaria o seu referente] Foi um documentário bem chocante,
pessoalmente  falando.  Sempre  ouço falar  de  notícias  e  reportagens sobre
como  a  educação é  autoritária,  vertical,  e  [Aqui  o  “e”  deveria  vir  entre
vírgulas, por causa da expressão adverbial “mais recentemente”, se ela não
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existisse,  então  não  haveria  a  vírgula  depois  do  e] mais  recentemente,
totalmente depredada pelo poder público, mas a forma e o modo como ela
agride  o  crescimento  dos  alunos  e  a  integridade  dos  professores,  as
consequências disso, quase nunca ficam tão claras como foram mostradas
pelos atores e explicadas pelos entrevistados.

Digo que me afetou de uma forma mais sensível, [O que é que te afetou?
Aqui você deveria identificar o documentário. Seria melhor você escrever
“O documentário me  afetou sensivelmente,  porque...”  Você também dá a
entender, ao dizer “Digo que me afetou de uma forma mais sensível”, que já
tinha dito isso antes, mas você disse que era chocante.] porque eu pretendo
ser um professor algum dia... Eu vou estar ali, tendo a responsabilidade de
lhe dar [lidar] com todas as vidas daquelas pessoas, com seus futuros. E são
tantas as questões que nos rodeiam: o que fazer? De quem é a culpa? Qual a
solução? E eu confesso que achei tudo muito difícil, complexo e particular.
[O que você quer dizer com “particular”?]

Se fossem apresentados excertos da produção textual de todos os alunos, seria possível

perceber essa repetição das regularidade das dificuldades da maioria deles. São recorrentes,

nos seus textos, a falta de títulos e de uma introdução adequada ao tema, frases confusas e

problemas argumentativos, problemas na estruturação e sequenciação das ideias, no parágrafo

e entre parágrafos 

Isso tudo revela, na minha opinião, um desconhecimento quase completo de como um

texto deve ser. É como se os alunos nunca tivessem refletido sobre aquelas dificuldades, pois

não conseguiam reler seus textos e percebê-las, para que pudessem reelaborá-los. Apesar de

ser  um curso muito  curto,  procurei  trabalhar  nas  unidades,  como já  descrevi  no  capítulo

anterior,  algumas  noções  básicas  da  textualidade,  tais  como  argumentação  e  progressão

temática.  Embora o tempo tenha sido pouco, apresento três excertos, de uma atividade da

última unidade, em que se pedia que os alunos produzissem um texto, tendo com referência

uma imagem do filme  A dama e o vagabundo, quando já podemos perceber o começo da

superação de algumas de suas dificuldades: 

Samuel:

A dama e o vagabundo

Era noite na cidade e a enorme lua cheia convidava os amantes a se unirem
sob o seu brilho.  Mesmo que o casal  tivesse que improvisar, já  que não
podiam frequentar  um estabelecimento  tradicional,  a  escolha  se  mostrou
perfeita e muito romântica: os fundos de um restaurante.
O clima de romance se manifestou no ar de forma tão forte, que era possível
quase tocá-lo. Clima esse que ainda contava com a bênção dos cozinheiros,
que faziam uma singela serenata para o casal, pronto para celebrar seu amor
com uma deliciosa refeição.
O  prato  especial  era  macarronada  e,  como  se  o  universo  estivesse
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conspirando a favor deste improvável casal, ao começarem a comer, ambos,
a Dama e o Vagabundo, pegam o mesmo fio, culminando num apaixonado
beijo.

Isaac: 

A dama e o vagabundo

Em uma noite de lua cheia e o céu repleto de estrelas, o amor estava no ar.
Eu como, o vagabundo de sempre e ela, a dama! Entre canções românticas
entoadas  pelos  empregados  da  cantina  e  uma  mesa  improvisada,  nos
deliciamos com uma macarronada deliciosa. Afinal, qual a melhor expressão
para definir o amor? Simplicidade, pois já somos ricos o bastante por termos
encontrado o que tantos outros ainda buscam e não acham!

André:

A dama e o vagabundo

Doze estações tinham se passado, muitas luas floresceram e morreram, para
que ela finalmente pudesse florescer em seu esplendor máximo.
Em algumas horas daquela noite de lua florescida, os convidados chegaram.
Os músicos se preparam, afinaram os instrumentos, arrumaram as mesas.
Quando a música tocou, tudo já havia sido servido. O ar dançava ao redor
deles, enquanto os convidados se embriagavam com a música.
Enquanto  o  crescendo  subia  e  tudo  parecia  que  ia  culminar,  a  ligação
irremediável entre eles se formou, fundiu-se em, atrativamente, beijo.

O texto de Samuel ficou muito bem escrito, os de Isaac e de André ainda precisavam

de  algumas  intervenções,  mas  já  revelavam  um  progresso  em  relação  à  suas  primeiras

produções. 

Não era mesmo esperado que houvesse grandes transformações nos textos dos alunos,

num tempo tão curto, por isso eu acreditava que o mais importante era trabalhar conceitos, e

foi isso que tentei fazer ao elaborar as atividades. Procurei articulá-las, de forma recursiva e

hologramática,  retomando  o  já  feito,  para  progredir  e  mostrando  a  mesma  lógica

organizacional  que  une  as  frases  entre  si  e  as  articulam  em  parágrafos  e  articulam  os

parágrafos em função do um texto.

Na abordagem das dificuldades de escrita dos alunos, procurei dar-lhes uma noção

mínima do que é um texto, para que pudessem continuar a desenvolver as suas habilidades

escritas  com mais  autonomia,  depois de terminado o nosso curso.  Por causa do limite  de

tempo,  só foi possível trabalhar  com alguns conceitos,  por isso,  para que continuassem a

refletir sobre o texto, após o fim das nossas atividades, indiquei-lhes uma bibliografia básica,

que eu considerava que lhes seria de muita ajuda, caso se interessassem em continuar aquela

reflexão por conta própria.
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Indiquei-lhes uma bibliografia, porque os alunos de graduação muitas vezes se sentem

completamente  confusos,  pelo  simples  fato  de  não  terem  informações  suficientes  para

fazerem perguntas. Creio que é papel de um professor, preocupado com a formação deles, dar-

lhes algumas ferramentas,  para articularem seus pensamentos e dúvidas, e então, poderem

fazer as perguntas certas. Para quem está à deriva, um livro bem indicado pode ser a tábua de

salvação: eu mesmo fui um dos que foram salvos pelo simples fato de ter recebido uma boa

indicação de leitura, que dificilmente conseguiria encontrar por conta própria.

4. 1.6 Reconhecimento

O  tema  reconhecimento  emerge  dos  textos,  como  declarações  em  que  os  alunos

identificam pontos positivos  em suas vivências,  como participantes  do curso de produção

textual. São declarações em que reconhecem ações ou efeitos positivos emergentes das suas

experiências  de  ensino-aprendizagem,  no  contexto  daquele  curso  a  distância.  Em  minha

tematização,  encontrei,  em suas mensagens,  quatro tipos  de reconhecimento,  os quais são

sobre a docência, a dinâmica do curso, a criticidade que ele propiciou, e a sua metodologia.

Esses  reconhecimentos  devem  ser  vistos  como  reações  expressas  pelos  alunos,

enquanto experienciavam um curso em que a produção textual era abordada numa perspectiva

complexa  e  transdisciplinar.  Aquele  curso  foi  pensado  em  função  dos  princípios  da

complexidade e transdisciplinaridade,  o que lhe concedeu um arcabouço característico,  em

que certas ações e situações passaram a ser possíveis. As declarações dos alunos, portanto, são

seus reconhecimentos ao que puderam vivenciar, tendo aquele arcabouço como pano de fundo

de suas experiências.

4.1.6.1 Docência

A docência é o primeiro subtema de reconhecimento que interpreto nesta seção. Por

reconhecimento da docência, as menções feitas às ações do professor em relação ao processo

ensino-aprendizagem.  Esses  reconhecimentos  já  aparecem  no  contexto  das  primeiras

reflexões levadas a cabo no curso, quando os alunos pareciam ter sido pegos de surpresa, com

uma reflexão sobre avaliações de textos,  em que o tema implícito  era:  numa avaliação,  a

pontuação atribuída a um texto, por um corretor, reflete suas crenças textuais.

Na primeira unidade, os alunos avaliaram e pontuaram um conjunto de textos, e, a

partir de uma análise minha daqueles textos, propus-lhes que pensassem por que, na opinião



130

deles, alguns mereciam melhores notas do que outros. Ao fazerem isso, ficava claro que o

exercício que tínhamos feito não se tratava apenas de uma avaliação de textos, mas de um

questionamento sobre as crenças que aquelas avaliações refletiam. Eu queria que pensassem

sobre o papel de tais crenças, não só em suas avaliações dos textos dos outros, mas também

em suas próprias produções textuais. O excerto de André reflete a sua surpresa em relação

àquela discussão:

André: – Professooooorrrrr!!! Depois que o senhor mostra outros pontos de
vistas e mais explicações, eu fiquei tipo.... O.O (choque).

Os  excertos  de  Margarida  e  Ester  são  referentes  às  minhas  análises  dos  textos,
avaliados pelos alunos:

Margarida: – Achei as observações muito válidas!! Após lê-las, garanto que
tive uma percepção diferente da que eu tive na primeira leitura dos textos. 

Ester: – Muito interessante a análise dos dois primeiros textos. [...] Estou
surpreendida! Excelente a análise.

Durante todo o curso, fizemos algumas reflexões sobre temas relacionados à produção

textual  e também à leitura.  Nessas reflexões,  os meus argumentos,  no que diz respeito às

concepções textuais, eram fundamentados numa perspectiva sociodiscursiva e interacional do

texto,  enquanto  as  questões  epistemológicas  e  metodológicas  eram  fundamentadas  nos

princípios da complexidade e da transdisciplinaridade. As temáticas que discutíamos não eram

parte  de  um  script pré-definido,  mas  surgiam,  no  contexto  das  discussões  realizadas  nas

unidades. 

Os dois próximos excertos são exemplos do reconhecimento da docência, no que diz

respeito à duas temáticas específicas que foram objeto de nossas reflexões. A mensagem de

Samuel  é referente  a  uma fala  minha,  em que dizia  da inseparabilidade entre  a produção

escrita e a leitura e, que, portanto, eu não concebia um curso de produção textual que também

não fosse de leitura. A mensagem do André era uma espécie de agradecimento ao que eu dizia

a respeito de não haver respostas prontas para as questões de ensino-aprendizagem, porque

cada uma delas, mesmo apresentando semelhanças com outras, é sempre única:

Samuel:  –  Estas  reflexões  sobre  o  processo  de  ensino-aprendizagem são
fundamentais  para  um  melhor  aproveitamento  do  curso  e  para  a  nossa
formação e acredito que o senhor tem nos dado muito no que pensar... 
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André: – […] Não existe algo que vá funcionar em todas as escolas ou em
todas as salas de aula, nem para todos os alunos. E o que o senhor disse, de
verdade, me deixou tão aliviado, que eu vou guardar esse email para sempre
haha  (talvez  não  para  sempre,  mas  por  muito  tempo!).  Eu  vou seguir  e
discutir esses conselhos, tentar conversar e ouvir o máximo de coisas sobre
isso que eu puder. Mas sem procurar o "método salvador" e tentar ver o que
foi que funcionou (e o que não funcionou), quais são as apostas e os riscos e
qual é o nosso papel em tudo isso. Muito grato professor.

Os próximos excertos fazem parte das avaliações do curso, feitas pelos alunos, ao seu

final e são reconhecimentos de vários aspectos relativos à docência:

Samuel:  –  […] Deixando de lado os  conteúdos do curso e  como ele  foi
proveitoso para mim, eu gostaria de destacar a atuação do senhor durante o
processo. A paciência, a sabedoria ao se colocar e sempre procurando ser o
mais  gentil  possível  com os  alunos  foram,  com certeza,  um diferencial.
Talvez,  se  fosse  outro  professor  com  um  perfil  diferente  de  ensino,  eu
tivesse, também, desistido no início. Não é fácil ser disciplinado num curso a
distância,  ainda mais  quando pensamos  que não se  trata  de uma matéria
obrigatória.

Isaac: – Eu comecei meio atribulado este curso devido a situações pessoais,
mas o professor soube compreender e soube esperar também. Isto, acredito
eu,  seja a  maior  qualidade de um curso:  um professor  paciente  que sabe
esperar e respeitar o tempo de cada um. 

Margarida:  –  […]  Gostaria  de  parabenizar  o  professor,  pela  iniciativa,
paciência, disposição e dedicação em todo o trabalho realizado. Creio que foi
bastante válido e proveitoso para quem participou das atividades e teve o
feedback em cada atividade. 

Helena: – Gostei  da forma como o senhor conduziu o curso,  mesmo não
presente nas discussões e atividades, eu sempre lia os comentários que iam
para o meu e-mail.

Podemos  encontrar,  nos  quatro  excertos  acima,  conceitos-chave  como  paciência,

gentileza, sabedoria, compreensão, dedicação e respeito, para qualificar as atuações docentes

naquele  curso.  Esses  conceitos-chave  devem  apontar  para  a  atitude  complexa  e

transdisciplinar que procurei adotar, enquanto professor daquele curso de produção textual a

distância. As declarações dos alunos, por conseguinte, não devem ser tomadas apenas como

reconhecimento da minha atuação docente, mas como reconhecimento de que aquela docência

era complexa e transdisciplinar.

Procurei  conduzir  a  minha  docência  pela  abertura,  diálogo,  flexibilidade  e

generosidade. A abertura, creio, deve ser a atitude transdisciplinar que engloba todas as outras,

porque é a característica essencial do terceiro incluído, que permite a passagem de um nível
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de realidade para outro. Assim sendo, minha docência estava aberta para o diálogo: desde o

início  do  curso,  os  alunos  estavam cientes  de  que  não  havia  nenhuma  restrição  às  suas

opiniões;  minha  docência  estava  aberta  para  a  flexibilidade:  tanto  no que diz  respeito  às

possibilidades de alterações curriculares, quanto nas formas de participação; e minha docência

estava  aberta  para  a  generosidade,  para  acolher  as  razões  que  talvez  não  fossem

compreensíveis. 

As declarações dos alunos são o reconhecimento dessa postura docente complexa e

transdisciplinar que, eu, marinheiro de primeira viagem, tentava adotar naquele curso. Creio

que as suas opiniões realmente reflitam o que sentiam, porque, como já afirmei anteriormente,

havia abertura para toda opinião e,  por isso,  nada que os pressionasse a  dizer  o que não

quisessem. 

A declaração de Samuel, o primeiro dos quatro excertos anteriores, de que a atitude do

professor foi a razão principal para que continuasse a participar do curso, mesmo contra a

adversidade, pode ser reveladora de algo muito importante, mas muitas vezes ignorado: talvez

a abertura para o outro, que se traduz em afetividade, respeito e compreensão, seja o fator

fundamental  para  que  uma  relação  de  ensino-aprendizagem  tenha  sucesso  e  seja  uma

experiência  satisfatória,  tanto  para  o  aluno  quanto  para  o  professor,  apesar  de  todos  os

problemas que possam surgir e ameaçá-la.

4.1.6.2 Criticidade

O  segundo  subtema  de  reconhecimento  é  criticidade.  Uma  reflexão  honesta  leva

sempre a um amadurecimento que, no caso de nosso curso, deveria contribuir para a escrita

dos alunos mas, principalmente, deveria fomentar uma transformação em seus pensamentos.

As mudanças  começam pelas  ideias  e,  se o  curso não era extenso o suficiente  para uma

interferência  significativa  em seus  textos,  pelo  menos  poderiam ser  provocados  em seus

conceitos, para que pudessem olhar para os textos com um certo nível de criticidade.

Os dois excertos de Samuel, a seguir, dão testemunho de que as reflexões que fizemos

no  contexto  do  curso  não  foram  perda  de  tempo,  mas  tiveram  um efeito  que  pode  ser

identificado como criticidade:

Samuel:  –  […]  o  curso  tem me  ajudado  muito,  sim.  Antes,  eu  não  me
preocupava  com  esta  questão  das  entrelinhas,  de  tentar  entender  o  que
realmente está sendo dito e procurar enxergar o verdadeiro posicionamento
do autor. É um processo muito esclarecedor, estou passando a ter uma visão
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muito mais crítica de tudo o que leio. [...]

Samuel: – O que de mais significativo eu vou levar desse curso é esse olhar
avaliativo e crítico sobre os textos que eu leio. É ter a consciência que por
detrás das palavras elaboradas (muitas vezes desnecessariamente)  existem
ideologias e visões de mundo que o autor tenta nos transmitir. Isso, no caso
dos textos bons, é claro, porque também nos deparamos com alguns que não
dizem nada. Acho que eu realmente estava precisando desse despertar sobre
o que eu leio, estava precisando aprender a questionar aquilo que antes eu
tinha como verdade apenas por se apresentar num português formal e numa
formatação bonita. E eu já vejo os resultados disso hoje ao discutir um texto
na sala  de aula  ou ao selecionar algum suporte  teórico para  os trabalhos
desse fim de semestre.

Esses dois excertos fazem parte de mensagens enviadas em diferentes momentos do

curso. A primeira foi enviada por volta da sua metade e o segundo, no seu final. Os dois

excertos do Samuel têm sentidos parecidos, pois fazem referência à mudança de perspectiva

no olhar do aluno, para o texto. No primeiro excerto, declara estar começando a olhar para o

texto com mais  criticidade,  prestando atenção em suas  entrelinhas,  no posicionamento  do

autor.  O  segundo  excerto,  contudo,  é  mais  contundente,  porque  ele  diz  ter  passado  a

questionar o que antes lhe parecia ser verdade: começa a perceber uma distinção entre forma e

sentido, ou melhor, começa a se dar conta das armadilhas formais que escondem sentidos

mais profundos, só percebidos pelo olhar crítico. O melhor da segunda mensagem de Samuel

é  sua  afirmação  de  que  já  sente  os  efeitos  de  nossas  reflexões  em suas  discussões,  nas

disciplinas da graduação, e em seus trabalhos de final de curso. 

 4.1.6.3 Dinâmica

O terceiro subtema de reconhecimento é dinâmica. É muito difícil fazer uma distinção

entre a atividade docente, a metodologia adotada no curso e a sua dinâmica de funcionamento,

houve, porém, mensagens que fizeram referência diretamente a ela, como pode ser visto nos

dois excertos a seguir: 

Margarida: – Destaco aqui o ponto positivo deste curso: notei que ele foi
“aberto”,  permitiu  que  os  alunos  tivessem liberdade  para  escrever  e  não
ficassem restritos apenas nas atividades. Tivemos a oportunidade de interagir
e opinar. Isso é um grande diferencial! Foi diferente de qualquer outro curso
que eu já tenha visto anteriormente em minha experiência acadêmica.

Ester:  –  Nesse  momento  atual,  permeado  pela  urgência  de  capacitação  e
adaptação às demandas impostas pela tecnologia, é de extrema importância
para  os  alunos  que  se  empenham  em  desenvolver  um  conhecimento
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independente  e  precisam  manter  as  atividades  acadêmicas  no  ritmo  de
produção,  como  quase  sempre  é  proposto,  suponho  que  esse  curso  de
produção textual a distância  comprovou que pode haver um convívio mais
harmonioso  entre  tempo  e  aprendizado,  alunos e  professores.  Oferecendo
oportunidade de interação,  de debate e discussão reflexiva,  disponibilizou
um espaço privilegiado para o aluno. 

Esses dois excertos confirmam tudo aquilo que já afirmei sobre a atitude complexa e

transdisciplinar que procurei adotar no desenvolvimento do curso. Nas mensagens das alunas,

há um reconhecimento evidente da dinâmica do curso e o que elas dizem está intimamente

relacionado com o que também foi dito em relação à atuação docente. Na opinião delas, o

curso era aberto,  nele  havia liberdade para escrever, oportunidade para interagir  e opinar.

Margarida chega mesmo a dizer que aquele curso foi diferente de toda experiência acadêmica

que ela já tinha tido.

O fato de Margarida ter achado que o curso foi uma experiência impar em sua vida

acadêmica é um sinal de que as atividades desenvolvidas nele podem ter significado para os

demais alunos, mesmo aqueles que tiveram que deixá-lo. A própria Margarida é um exemplo

de participante que deixou de fazer as atividades, mas estava atenta para o que acontecia nele.

Isso foi possível, porque mesmo os desistentes não foram desligados e podiam ter acesso a

tudo o que estava ocorrendo nele: os textos didáticos, as atividades e os debates continuaram a

chegar  em suas caixas  postais  eletrônicas  e,  ainda,  podiam acessar a página do curso,  no

Moodle, quando desejassem.

4.1.6.4 Metodologia

O quarto subtema de reconhecimento é metodologia. Em suas mensagens, os alunos

também não deixaram de fazer referência à metodologia adotada, no curso, nas atividades de

prática escrita. Os excertos que seguem são exemplos do reconhecimento que têm dela:

Helena:  –  Quanto  à  metodologia  adotada,  eu  achei  interessante,  pois  ao
mesmo tempo em que se propunha as atividades,  elas estavam dentro do
nosso cotidiano de reflexão sobre a própria aprendizagem, pois nós estamos
num curso de licenciatura.

André: – Treinar e refazer a escrita foi ótimo. É no geral, isso que eu penso
ser  necessário  para  ajudar  na  construção  de  textos.  Escrever  e  refazer  e
pensar no que você está fazendo, com o auxílio do professor.
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Samuel: – O método como foi efetuado eu também gostei. Os tópicos e as
atividades estavam sempre relacionados e foi bastante desafiador escrever os
mesmos textos de novo, de novo e de novo. Estou muito satisfeito com o que
vi. Espero aproveitar no futuro e em minha vida acadêmica.

Isaac:  – O método como foi efetuado eu também gostei.  Os tópicos e as
atividades estavam sempre relacionados e foi bastante desafiador escrever os
mesmos textos de novo, de novo e de novo. Estou muito satisfeito com o que
vi. Espero aproveitar no futuro e em minha vida acadêmica.

Samuel: – […] Quanto à metodologia, acredito que ela não poderia ter sido
mais apropriada. Propor-nos, num primeiro momento, que despejássemos os
nossos  (pré)conceitos  sobre  os  textos  para  depois  nos  mostrar  como
estávamos errados através da reflexão e da produção textual foi, para mim,
iluminador. Todos nós temos nossas amarras e não é de uma hora para outra
que  elas  se  vão.  Leva  tempo  para  assimilarmos  novas  ideias  e  para
mudarmos o nosso olhar sobre uma coisa que sempre tomamos, antes, como
verdade absoluta. 

Nas  suas  mensagens,  os  alunos  apontavam  o  que  consideravam  importante  na

metodologia adotada. É recorrente, em seus excertos, as referências às atividades de escrita e

reescrita,  ao relacionamento entre os temas das unidades e à reflexão.  No quinto excerto,

Samuel lembra, ainda, sobre o despertar crítico que a reflexão causou nele. Embora os demais

alunos não falem explicitamente do desenvolvimento da criticidade, acho muito difícil, pelo

que afirmam das outras coisas que perceberam, que também não tenham começado a ver os

textos numa perspectiva menos ingênua do que tinham antes de terem feito o curso.

Ao reconhecerem a metodologia adotada no curso, os alunos revelam que, de fato,

tinham consciência do que estavam vivenciado. Não podiam deixar de tê-la, pois eram sempre

relembrados para que não se alienassem dos princípios que animavam aquele curso, pois só

tendo-os constantemente em mente é que seria possível fazê-los presentes em nosso trabalho.

Aquela metodologia, adotada no desenvolvimento das atividades escritas, da qual os

alunos estavam inteiramente cientes, foi pensada, tendo em vista os três princípios basilares

da complexidade: o recursivo, o hologramático e o dialógico. O princípio recursivo estava

presente na reescrita dos textos e na retomada dos tópicos de uma unidade para a outra; o

hologramático,  no  modo  de  organização  dos  conteúdos,  nas  unidades;  e  o  dialógico,  na

reflexão, em que a confrontação entre ideias antagônicas levou a um desenvolvimento da

criticidade.

Apresento, abaixo, uma representação gráfica para uma visualização de conjunto do

fenômeno  ensino-aprendizagem  de  produção  textual  em  um  curso  a  distância  para

graduandos,  em uma perspectiva complexa  e  transdisciplinar, cuja interpretação revelou a
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presença dos seguintes temas e subtemas: Preocupação => questionamentos; Flaming; Tempo;

Medo; Dificuldades => Moodle e escrita; Reconhecimento => docência, criticidade, dinâmica

e  metodologia.  A  representação  gráfica foi  inspirada  nos  princípios  da  complexidade  e

transdisciplinaridade. 

Na  figura,  a  relação  hologramática  entre  o  fenômeno,  seus  temas  e  subtemas  é

representada por suas formas de nuvens. Nesse modelo, o fenômeno, seus temas e subtemas

não são idênticos, mas a relação formal entre eles salta aos olhos, de modo que o todo e as

partes se referem mutuamente. O princípio recursivo está representado pelos relâmpagos, que

vão e voltam de uma nuvem/tema/subtema a outras, indicando as idas e vindas dos sentidos

do texto,  de seus significados que são reinterpretados  e ecoam em cada um dos temas  e

subtemas. O princípio dialógico também é representado pelos raios, uma vez que suas cargas

elétricas têm a capacidade da repulsão e da atração: assim, como no mundo real, as descargas

elétricas têm a função de manter o equilíbrio da energia, no fenômeno a atração e repulsão de

seus temas e subtemas dão-lhe a estabilidade necessária para que exista e seja reconhecido

como  tal.  A lógica  do  terceiro  incluído  é  representada  pela  cor  branca,  que  é  pervasiva,

preenchendo  todo  o  espaço  simbólico  do  fenômeno,  estando  aquém  e  além  dos  temas,

subtemas e do próprio fenômeno como um todo, superando todas as barreiras marcadas pelos

limites de cada um deles.

Os raios  que partem da nuvem/fenômeno representam as  suas relações  dilógicas  e

recursivas que este fenômeno particular mantém com outros, que não estão representados,

porque  não  foram  investigados,  mas  estão  lá  à  espera  de  serem  interpretados  e

compreendidos.  O fenômeno  estudado  nesta  tese,  como  todos  os  fenômenos,  não  é  uma

realidade  estanque  e  autossuficiente,  mas  também  constitui  outros  fenômenos,  que  nem

podemos suspeitar.

Na figura representativa do fenômeno, os temas estão escritos com letras maiores e os

subtemas  com menores.  Elas  têm cores  diferentes,  mas  que  se  repetem,  para  indicar  as

identidades  que  podem  haver  entre  uns  e  outros  temas  e  subtemas.  Alguns  deles  estão

parcialmente sobrepostos, representando o fato de que nem sempre se revelam isolados uns

dos outros, mas muitas vezes se confundem e se tocam.
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Figura 9: Representação do fenômeno

Assim são os fenômenos, assim são os textos, assim é a vida. No mundo natural e no

mundo humano  nada é  separado,  por  mais  aparentemente  solitário  que pareça.  Tudo está

tecido por linhas, fortes e resistentes ou delicadas e quebradiças, mas quase sempre invisíveis

à  vista  desarmada.  Essas  linhas  são  as  que  os  intérpretes  tentam  enxergar  e  fazer  ver,

iluminando-as com as frágeis e morrediças chamas da vela da inquirição. Viver é interpretar,

quem  interpreta  munido  de  uma  metodologia,  como  a  Abordagem  Hermenêutico-
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fenomenológica,  vive  duas  vezes?  Não,  mas,  certamente,  mesmo  que  só  veja  sombras,

percebe muitos detalhes onde o olhar ingênio talvez não enxergue sequer um borrão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao terminar esta pesquisa, enfim chego à conclusão de um projeto que começou a se

delinear quando tive minha primeira experiência com o ensino a distância. Aquela experiência

se deu num ambiente em que o ensino a distância, em sua versão EaD – Educação a Distância,

era  apresentado  pelos  discursos  de  alguns,  como  um  nova  fronteira,  que  chegava  com

potencias  para  fazer  transformações  radicais  na  educação,  como  a  conhecemos.  Esses

discursos prenunciavam um verdadeiro mundo novo que se tornaria possíveis com a chegada

das novas TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação), cujas maiores qualidades eram

o  aproveitamento  inimaginável  do  poder  das  redes:  acesso  a  conhecimento  ilimitado,

possibilidades nunca vistas de formas de interação e transposição das barreiras de tempo e de

espaço.

Experimentei, no entanto, uma certa desconstrução daquela visão desmensuradamente

otimista, quando me tornei aluno de um curso, em que se formavam, justamente, professores

para  atuarem  na  EaD.  O  que  vivenciei,  em muito  contradizia  as  expectativas  que  havia

formado sobre ele: na verdade fiz um curso apostilado remoto, com praticamente nenhuma

interação entre os participantes que permitisse uma reflexão sobre o que estudávamos, falta de

tempo para fazer as atividades e muita desistência.

Essa experiência, um tanto negativa, que tive com o ensino a distância me provocou

alguns questionamentos e a mim pareceu que, por trás do discurso elogioso sobre o ensino a

distancia, havia muita coisa desconhecida, esperando para ser investigada. Por aquela ocasião,

me preparava para o doutorado e, entre dúvidas, percebi, por sugestão de minha esposa, o

potencial de pesquisa que podia haver na associação do ensino de produção textual em língua

materna,  que  eu  conhecia  bem,  e  o  ensino  a  distância,  que  começava  a  conhecer  Assim

elaborei um projeto de pesquisa em que propunha investigar a produção textual em língua

materna no contexto do ensino a distância.

A primeira versão do projeto de pesquisa foi submetida à Profa. Dra. Maximina M.

Freire, do LAEL-PUC-SP. Por sua orientação, aquela versão sofreu uma redefinição teórico-

metodológica,  de  forma  a  dar  uma  perspectiva  complexa  e  transdisciplinar  à  minha

investigação,  cuja  metodologia  interpretativa  passou  a  ser  a  abordagem  hermenêutico-

fenomenológica. 

Aquele projeto se converteu,  então,  nesta pesquisa que,  teórico-metodologicamente

fundamentada  na  complexidade,  na  transdisciplinaridade  e  na  abordagem  hermenêutico-

fenomenológica,  buscava responder a seguinte pergunta de pesquisa:   Qual  a natureza do
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fenômeno ensino-aprendizagem de produção textual em um curso a distância para estudantes

universitários, numa perspectiva complexa e transdisciplinar, como uma experiência vivida

por seus participantes, alunos e professor?

Para responder a essa pergunta de pesquisa, planejei e elaborei um curso de extensão

de produção textual  em que me  esforcei  em aplicar  os  princípios  da  complexidade  e  da

transdisciplinaridade.  Essa  foi  a  minha  primeira  experiência  em  elaborar  um  curso  que

tivessem aquelas características e, embora houvesse todo um referencial teórico em que me

fundamentava,  não me pareceu fácil  dar-lhe as feições que desejava.  Tive um período de

muita  angústia,  em que  tudo  o  que  eu  pensava  parecia  não  ter  nada  de  complexo  nem

transdisciplinar.

Depois, comecei a pensar que, na prática nem sempre é fácil separar o complexo do

transdisciplinar, então pensei em elaborar um curso que pudesse ter características complexas

e transdisciplinar sem, no entanto, me preocupar em separá-las muito claramente. Então me

dei conta de que características  complexas  e transdisciplinares  podiam estar  presentes  em

qualquer  instância  do curso:  na  organização  das  unidades,  na  sua  realização  no ambiente

virtual e até mesmo na metodologia de produção de textos.

Tendo isso em mente, desenvolvi um curso, em que a complexidade se fazia ver no seu

desenho, em que a organização das unidades era recursiva, na medida em que retomavam os

temas uma das outras, para introduzir  temas novos; era hologramática,  na medida em que

cada uma compartilhava dos temas das outras e tinha uma relação direta  com a primeira

unidade;  era  dialógica,  ao  trabalhar  com  conceitos  contraditórios,  nas  unidades,  que

provocavam  a  reflexão  dos  alunos.  Além  disso,  o  seu  currículo  deveria  estar  aberto  a

incorporação de eventuais futuras proposta dos alunos.

A transdisciplinaridade estava presente, nas relações de textos com vídeos e música,

mas também deveria se fazer sentir naquilo que estava além das disciplinas: na abertura para o

outro, na generosidade e no cuidado. A lógica do terceiro incluído devia fazer-se presente na

lida com as dificuldades, tanto no que diz respeito aos problemas de ensino-aprendizagem,

quanto nas relações humanas. 

As  atividades  de  produção  textual,  também  deveriam  ser  complexas  e

transdisciplinares,  na medida  em que deveriam ter  uma lógica recursiva,  materializada na

escrita e reescrita dos textos e ainda serem pautadas pela lógica do terceiro incluído, onde as

dificuldades  textuais  não  deveriam  ser  consideradas  como  erros,  que  inviabilizassem  a

aprendizagem,  mas  na possibilidade  de  constituírem-se em oportunidade  de passagens  do

nível de realidade do não saber ao saber.
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Para a produção textual, não era propriamente um método o que eu propunha, mas

uma espécie de filosofia expressa numa concepção sociodiscursiva e interacional de texto, que

o concebe como um processo dialógico e sócio-historicamente contextualizado.

Aquele curso veio a ter o nome de Produção textual complexa e transdisciplinar para

graduandos. Algumas questões que emergiram ao longo das investigações são dignas de nota,

e creio que tratar um pouco delas, mesmo que brevemente, pode contribuir para próximos

trabalhos que se assemelhem a esse. A maior parte dessas questões foi percebida pelos alunos

e aparecem no discurso deles, o que pode ser constatado mediante uma leitura do capítulo

interpretativo. Abordo tais questões nos parágrafos seguintes.

Por mais defeituosa que tenha sido a minha tentativa de fazer um curso complexo e

transdisciplinar, ele teve a aprovação dos alunos que o fizeram, pois disseram ter ganhado

alguma coisa com ele, mesmo tendo sido uma iniciativa extensionista fugaz. Essa perspectiva

positiva dos alunos é evidente em suas mensagens,  as quais já tivemos a oportunidade de

estudar.

A experiência recursiva de escrita e reescrita, em que os textos são concebidos como

obra em andamento, que precisa ser vista e revista, num processo passa a passo, foi apontado

por todos como um trabalho desafiante, mas inovador, por quebrar o paradigma da lógica da

redação, cuja prática parece fazer crer que deveria brotar perfeita, já em sua primeira versão.

A abertura do curso para o debate franco também é notada pelos alunos. Ele, de fato,

foi uma ágora propícia à reflexão. Embora o tempo fosse exíguo, discutimos um bom número

de  questões:  (a)  sobre  a  ideologia  nos  textos  e  sobre  os  textos;  (b)  sobre  algumas

características dos textos bem escritos, em contraste com os inúmeros mitos que cercam a

produção de redações; (c) sobre o cuidado e a seriedade no empenho em desenvolver critérios

de avaliação de redações que as universidades tinham, e agora tem o ENEM; (d) sobre a

relação inseparável entre o ensino-aprendizagem da escrita e da leitura e sobre a natureza

processual dessa aprendizagem; (e) sobre os diferentes propósitos e formas de leitura que

podem ser feitos; (f) sobre o que significava uma proposta de ensino-aprendizagem de texto

complexa e transdisciplinar; (g) sobre estratégias mais intuitivas para a acentuação de textos.

Essa  reflexão  não  pôde  ser  muito  aprofundada,  devido  as  circunstâncias,  mas  não  nos

furtamos a ela. 

Todas as reflexões nasceram nos contextos dos temas das unidades, mas geralmente as

transcendia.  Essas reflexões tomaram tal  dimensão que, pensando em nossas experiências,

depois de terminado o curso, tomei consciência de que a produção textual foi uma parte muito

pequena do que acabamos por fazer. Era meu objetivo que o curso tivesse algum impacto
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imediato no texto dos alunos, mas creio que todos aqueles debates plantaram e adubaram

sementes, que ficaram prontas para nascer. Sinal disso, foram algumas declarações de que os

textos do curso passariam a ser materiais de consulta de alguns alunos.

No geral, os alunos sentiram o efeito da complexidade e da transdisciplinaridade na

configuração do curso, nas atividades desenvolvidas e nas atitudes do professor. Há pistas

disso  em algumas  de  suas  mensagens:  a  certa  altura  do  curso,  André  disse  que  eu,  um

professor agindo com base na complexidade e na transdisciplinaridade, estava dando muito o

que falar;  André também afirmou  que iria  guardar  para consulta  os  textos  que eu estava

postando  do  fórum;  mas  creio  que  a  declaração  de  Mariana,  de  que  o  curso  tinha  sido

diferente de tudo o que ela já tinha visto em sua vida acadêmica, pode dar uma noção melhor

do que o curso pode ter significado, para aqueles que o fizeram.

Alguns  problemas,  também,  foram  muito  evidentes,  como  as  dificuldades  com  o

Moodle e a falta de tempo, que levou a uma desistência massiva dos alunos.

A maioria  dos  alunos  do  curso  se  comportou  como  se  o  Moodle  não  fosse  uma

fermenta amigável. Não houve quem não tivesse algum problema com ele, e declarações de

desagrado e até de aversão a ele também não faltaram, o que julgo muito grave, porque ele era

o espaço virtual que propiciava a nossa experiência de ensino a distância. As reclamações dos

alunos soavam extremamente contraditórias com aqueles discursos ufanistas que tinha ouvido

em meus primeiros contatos com ele. Não conheço uma pesquisa sobre a visão que os alunos

têm do Moodle e outros ambientes  virtuais  de aprendizagem,  porém em minhas  enquetes

informais, a crítica negativa deles é quase uma unanimidade. Isso devia ser um ponto para

reflexão, porque certamente inviabiliza muitas experiências de ensino-aprendezagem.

Uma outra questão relacionada ao uso do Moodle, que fez parte do fenômeno que

investiguei, e que merece menção, foi o desinteresse que os alunos mostraram em usar outras

ferramentas da plataforma que não fossem os fóruns de discussão das unidades. Na página do

curso, havia documentário, textos suplementares e fóruns para posicionamento crítico e bate-

papos descontraídos, no entanto o acesso a eles foi mínimo. Isso pode ser indicativo de que

investir  muita  energia  nessas ferramentas  extras  parece ser perda de tempo,  que pode ser

aproveitado  para  preparar  atividades  a  serem  desenvolvidas  como  parte  dos  temas  das

unidades.

O curso era uma ação extensionista, em meio a um semestre letivo, por isso esperava

que  houvesse  desistências,  mas  fiquei  chocado  quando  vi  minguarem  rapidamente  as

participações nos fóruns. Comecei a ter um sentimento de que a proposta do curso não teria

sido  bem aceita  pelos  alunos,  que  só  se  desvencilhou  quando foi  ficando cada  ver  mais
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evidente que a razão para as evasões era a intransponível falta de tempo. Depois descobri, no

Censo EaD Brasil 2012, que as evasões em ações extensionistas a distância no Brasil chegam

a quase 80%. Isso nos faz pensar que, nessas ações, há um dispêndio de energia e de tempo,

para pouco resultado.

O  fenômeno  que  investiguei,  nesta  pesquisa,  se  deu  numa  ação  extensionista  de

produção textual e contou com muita evasão mas, mesmo assim, acredito que ela pode abrir

caminho para a possibilidade de muitas outras, que se beneficiariam do que houve de positivo

e negativo nela. A primeira coisa a não esquecer é que se a pesquisa for feita no contexto de

alguma ação extensionista, deve-se estar atendo para os índices históricos de evasão.

Até em razão das evasões,  que fez com que o número de textos produzidos pelos

alunos não fosse muito grande, o foco dessa pesquisa foi maior nos debates e reflexões que se

desenvolveram  no  contexto  das  produções.  Uma  outra  pesquisa,  com  uma  quantidade

razoável de produção escrita, poderia dar uma atenção especial aos comentários feitos pelo

professor e pelo aluno, enquanto colaboram no processo de construção do texto.

Nesta  pesquisa,  foquei  quase  que  exclusivamente  no  que  era  complexo  e

transdisciplinar, não dando uma relevância maior à perspectiva sociodiscursiva e interacional

que fundamentava o trabalho com o texto. Esse poderia ser o foco de uma nova pesquisa.

Nesta  pesquisa,  procurei  trabalhar  com a  produção  de  textos,  sem me  dedicar  às

questões de gênero. Uma outra pesquisa poderia ter os gêneros em vista.

Nesta pesquisa, embora eu tenha dado alguma atenção ao próprio ambiente virtual,

quando este representou um impedimento para o desenvolvimento do curso, na maior parte do

tempo ele foi ignorado. Uma outra pesquisa poderia mudar essa perspectiva.

Nessa  pesquisa  houve  evasão,  como  não  era  meu  foco  de  investigação,  não  me

aprofundei mais do que o necessário, no contexto do meu trabalho, em compreendê-la. Os

motivos da evasão, no entanto, dariam uma boa oportunidade para a pesquisa.

Pesquisas semelhantes a esta poderiam ser feitas no contexto do ensino presencial,

investigando processos de ensino-aprendizagem de produção textual ou outro qualquer

Creio  que  minha  pesquisa  pode sinalizar  para  muitas  outras  possibilidades,  ainda,

porque,  qualquer  análise  cuidadosa  dela  acabará  encontrando  uma  infinidade  de

inconsistências, que, para serem melhor compreendidas, necessitarão de investigações mais

aprofundadas, podendo, assim, originar outras pesquisas. 

Esta pesquisa foi muito significativa para mim, porque alargou imensamente o meu

horizonte intelectual. Ela permitiu que eu aprendesse a fazer pesquisas qualitativa e tivesse

uma compreensão bem mais profunda da Linguística Aplicada que tinha antes; em função
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dela,  pude  conhecer  e  trabalhar  com  a  abordagem  hermenêutico-fenomenológica,  a

metodologia interpretativa dos textos que investiguei; também, em função dela, pude estudar

a fundo a complexidade e a transdisciplinaridade; e, por causa dela, fui buscar os fundamentos

da  interpretação  na  hermenêutica  e  na  fenomenologia  filosóficas,  o  que  permitiu  que  eu

vislumbrasse a longa história da interpretação no ocidente,  cujas primeiras referências são

encontradas em Platão e Aristóteles.

Talvez  o  que  de  mais  significativo  esta  pesquisa  tenha  me  possibilitado  foi  a

compreensão do lugar central que o sujeito ocupa na produção de todo o conhecimento e o

papel vital da vivência e experiência para a compreensão do sujeito.
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Apêndice B – Textos produzidos pelo professor6

Texto de apresentação: Um dedo de prosa sobre o nosso curso

Vocês  resolveram  participar  deste  curso...  Por  quê?  Vocês  também  poderiam  me

perguntar por que eu ofereci este curso, não é mesmo? Então temos interesses convergentes

que se encontram aqui. Talvez a resposta que vocês têm para a minha primeira pergunta seja

muito óbvia: ora queremos praticar um pouco a escrita e aprender mais um pouco com ela; ou

ainda: queremos fazer um curso para ver se escrevemos melhor. Vocês, porém, sabem que

cursos de produções de textos, há muitos por aí fazendo, às vezes, promessas que eu ficaria

vermelho só de pensar nelas. Então eu não faço promessas? Não! Eu tenho uma proposta,

cujos princípios têm contribuído para uma visão e uma prática pedagógica essencialmente

diferente do que nos tem propiciado a educação tradicional. 

Vocês já sabem que este curso nasceu de um projeto de pesquisa e também está sendo

proposto como fonte de pesquisa sobre experiências de professores e alunos em um curso de

produção  textual  a  distância.  Até  aqui,  nada  de  novo,  não  é  mesmo?  O que  ofereço  de

diferente? Uma abordagem complexa e transdisciplinar, que se fundamenta na compreensão

das múltiplas dimensionalidades do ser humano e numa educação que leva em conta essas

dimensionalidades. 

Vocês  podem  se  perguntarem:  mas  como  é  isso?  Não  estamos  apenas  frente  a

conceitos atraentes que a gente nunca chega a compreender? Uns modismos passageiros e um

professor querendo nos transformar em cobaias?! Não, não estamos! A complexidade e a

transdisciplinaridade, que são as “teorias” que estão por trás de nossa proposta, já têm uma

história de caminhada longa de subversão dos modos tradicionais de educação em favor de

uma educação transformadora, em que o ser humano é o centro das preocupações. 

Podemos dizer que complexidade e transdisciplinaridade constituem um nó, já que

estão  intimamente  inter-relacionadas,  com  um  conjunto  de  princípios,  dos  quais  ainda

ouviremos falar no decurso de nossas atividades. Sem aprofundamento nem preocupação de

ser muito exato, esses princípios nos dizem que vivemos em diferentes níveis de realidade e

que coisas  aparentemente contraditórias  não o são,  porque pertencem a diferentes  esferas

dessa realidade,  aliás,  a própria  natureza do mundo é contraditória,  havendo uma relação

dialógica entre as contradições, que não são excludentes, mas complementares; os sistemas

6 Essa é uma seleção de textos produzidos pelo professor, para apresentação do curso e no contexto das
reflexões realizadas nos fóruns de discussão das unidades.
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têm  uma  capacidade  autopoiética,  ou  seja,  se  auto-perpetuarem,  sem  a  interferência  de

elementos externos a eles; parte e todo não podem ser pensados separadamente, sendo que o

todo  está  nas  partes  que  também  estão  no  todo.  Na  perspectiva  da  complexidade  e  da

transdisciplinaridade  é  preciso  estar  aberto  para  essa  aparentemente  estranha  natureza  do

mundo,  que também é  a  do homem que dele  é  uma parte,  se  quisermos compreendê-los

minimamente. 

O que tem esses princípios a ver com um curso de produção de textos? Vocês podem

estar se perguntando. Na verdade, um espaço de ensino-aprendizagem é um microcosmo que

tem nele as características do universo maior que habitamos. Não saímos do mundo quando

nos reunimos para realizar alguma atividade de aprendizagem. Não há um lá fora complexo e

um aqui dentro simples, os fios de nossos mundos se entrelaçam e formam novos novelos. 

Há muita  coisa que  a  complexidade  e  a  transdisciplinaridade  nos  podem oferecer,

quando pensamos  numa relação de  ensino-aprendizagem,  mas  creio  que se conseguirmos

pensar  a  aprendizagem como um processo de  idas  e  vindas,  em que erros  e  acertos  não

significam nada isoladamente; se pensarmos que as dificuldades não são um mal a ser temido,

mas  um desafio  a  ser  superado;  se  conseguirmos  fazer  parte  de  um todo,  em constante

diálogo,  cooperação e  crítica construtiva,  em que todos cuidemos de todos,  estaremos no

espírito do que nos propõem complexidade e transdisciplinaridade, pois errar, aprender e ter

dificuldades e facilidades não constituem contradições em si, mas passos dialéticos de uma

mesma caminhada, que não podemos fazer sozinhos, mas sempre acompanhados de outros

como nós, porque a aprendizagem é um processo social. 

Processo  social.  A língua,  da  qual  o  texto  é  uma  dimensão,  é  um  evento  social

contextualizado. Isso é o que também defende a hipótese sócio-interacional de base cognitiva.

Essa hipótese, da qual não havia feito nenhuma referência até agora, também vai figurar como

uma  das  bases  teóricas  deste  curso.  Ela  vem  se  somar  à  complexidade  e  à

transdisciplinaridade,  e  responde  pela  concepção  da  produção  textual  propriamente  dita

adotada por nós. 

Essa ideia da que a língua e, portanto, o texto é um evento social situado é muito

importante quando nos propomos a lidar com a escrita. Tendo em vista essa ideia, temos que

ter claro que escrever não pode ser uma ato isolado das outras realizações linguísticas, mas

uma atividade de natureza dialógica de quem escreve com outros que também escrevem e

com os textos já escritos. Escrever é uma conversa que travamos com outras pessoas e com

nossas referências culturais. 

No cartaz que foi elaborado para promover o curso, há, propositadamente, parte de um
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poema de João Cabral de Melo Neto que exige um certo esforço para ser lido, porque está um

tanto quanto apagado e embaralhado no meio das outras informações. O nome do poema é

"Tecendo a manhã" e reflete o espírito que deste curso. Vejam o poema e pensem nele como

uma metáfora da produção textual.

Tecendo a manhã 

João Cabral de Melo Neto 

Um galo sozinho não tece uma manhã:

ele precisará sempre de outros galos.

De um que apanhe esse grito que ele

e o lance a outro; de um outro galo

que apanhe o grito de um galo antes

e o lance a outro; e de outros galos

que com muitos outros galos se cruzem

os fios de sol de seus gritos de galo,

para que a manhã, desde uma teia tênue,

se vá tecendo, entre todos os galos. 

E se encorpando em tela, entre todos,

se erguendo tenda, onde entrem todos,

se entretendendo para todos, no toldo

(a manhã) que plana livre de armação.

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

Tendo em vista tudo isso que já foi dito, o nosso curso não pode nunca se fundar em

cumprimento de tarefas a serem avaliadas e pontuadas. Se isso fosse feito, cairia por terra o

nosso projeto, que se tornaria uma enganação. Neste curso, produzir textos é um processo que

não começou agora, nem terminará ao final dele. Este é um momento especial, claro, em que

estaremos refletindo sobre o texto e praticando, mas não ficaremos prontos, ao final. O que

teremos aqui é a experiência de vivenciar um modo de lidar com o texto, modo este que se

acharem válido  você poderão  continuar  a  praticar  e  também podem passar  o  bastão para

frente. 

Quanto à nossa metodologia, cada unidade contará com orientações de como deverão

ser desenvolvidas. Por enquanto, nas primeiras unidades, por não podermos tê-las discutido,

elas já estão prontas, mas logo que as nossas atividades começarem, colocarei o andamento de

nosso trabalho em discussão, inclusive a metodologia. 
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Pensar-se como sujeito do próprio aprendizado

Ao planejar este curso de extensão de produção de textos, meu desejo, baseado em

princípios da complexidade e da transdisciplinaridade, era apresentar uma proposta em que os

alunos  fossem sujeitos  de  sua  própria  produção  textual.  Eu  queria  destruir  essa  fórmula

tradicional em que o professor é o dono da verdade de quem os alunos vão atrás para recebê-

la. Num curso de produção de textos tradicional, pensado segundo essa fórmula implícita, o

professor pede aos alunos que produzam um texto e  depois o corrige,  devolvendo-o com

observações, fazendo isso repetidas vezes, sem muito sucesso, vocês sabem. Não há nada, no

entanto, mais distante disso do que os objetivos deste curso. 

Neste curso, os alunos são concebidos como sujeito de seus próprios aprendizados e

não objetos a serem manipulados pelas verdades do professor. Pensar os alunos como sujeitos

de  seus  aprendizados  é  crer  que  são  capazes  de  conduzir  os  seus  próprios  processos  de

aprendizagem,  sem uma  tutela.  Embora  não  prescindam do  professor,  o  seu  papel  nesse

processo seria o de falar de um caminho – há muitos – e caminhar junto, acompanhando-os

em seus caminhares. O objetivo pode ser o mesmo, mas os modos de se chegar a ele são

muitos e vão sendo construídos à medida que se caminha, professor e aluno lado a lado e não

um lá na frente e os outros lá atrás. 

É por isso, por exemplo, que não interessam em si mesmas as notas atribuídas àqueles

textos da primeira unidade. O que importava naquele momento era provocar uma espécie de

“escândalo” em vocês, para que pudessem pensar nos fundamentos em que se estabeleceram a

produção  de  textos  em  suas  vidas,  e,  ao  fazer  isso,  também  provocar  um  choque  de

consciência: quando escrevo, reproduzo uma história do escrever, uma história que não é só

minha,  mas  que  compartilho  com outros  que  também viveram experiências  educacionais

semelhantes à minha. 

É pensando nos alunos como sujeitos de seus aprendizados, também, que não comecei

a corrigir os textos de vocês logo que foram escritos. Fazer isso não daria nenhum resultado;

repetiríamos o de sempre, com os resultados esperados. O importante é que à medida que o

curso  se  desenvolve,  vocês  mesmos  comecem a  ser  capazes  de  retornar  a  seus  textos  e,

analisando-os de diferentes perspectivas, os reescrevam, se for o caso. É a consciência textual

que  se  desenvolve  nas  atividades  do  curso  que  lhes  permite  reavaliar  as  suas  próprias

produções. 

Como o curso é curto e, a menos que vocês tenham alguma proposta, vamos, tendo no

horizonte os seus textos, trabalhar progressão temática, identificação de ideias, articulação
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entre  as  ideias,  elaboração  de  paráfrases  e  argumentação.  Não dá  para  aprofundar  muito

nesses temas, mas, com certeza, vocês terão o suficiente para continuar seus processos de

aprendizagem textual de maneira mais consciente e autônoma. O importante é que os temas

desse curso, trabalhados nas unidades, são aspectos muito importante da produção textual, e,

vocês, ao terem os seus textos como laboratórios, podem exercitá-los, enquanto discutem com

um professor que está inteiramente disponível para conversar sobre qualquer questão ligada

ao texto. 

Este curso não foi pensado para dar uma fórmula de como se escreve bem, porque isso

não é possível. Por ele está proposto um trabalho fundamentado numa concepção de produção

textual que tem o pressuposto de que uma pessoa que tenha consciência do seu próprio texto e

do que é um texto está preparada para se guiar com relativa autonomia pelos caminhos da

escrita. Não tenham medo de seus textos; só podemos progredir se começarmos por onde

estamos  agora,  e  agora  estamos  diante  de  uma  encruzilhada:  continuar  com  as  velhas

concepções  de  produção  de  textos  ou  experimentar  uma  nova  sem mistificações.  Vocês

decidem. Eu estou aqui torcendo para que a inércia não prevaleça. 
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Sobre critérios de avaliação de redações

Essa é uma questão muito importante: se alguém escreve uma receita de miojo (Isso

aconteceu mesmo?), que não precisa de praticamente nenhuma elaboração, e consegue boas

notas, mas um outro, que tentou fazer uma reflexão, não consegue, qual é a razão? 

Os  critérios  de  avaliação.  Existem  muitos  critérios  que  podem  ser  seguidos,

dependendo  dos  interesses  de  uma  instituição:  podem  ser  levados  em  conta  ortografia,

regência, concordância, coerência, coesão, progressão temática, argumentação, criatividade,

etc...,  mas também pode acontecer de os avaliadores não terem muita clareza sobre quais

critérios devem utilizar. 

A dificuldade com a clareza dos critérios avaliativos é mais comum do que se pode

imaginar.  Os  professores,  muitas  vezes,  não  têm  muita  certeza  deles,  e  isso  pode  ser

comprovado  nas  produções  de  seus  alunos,  que,  desesperados,  tentam adivinhar  o  que  o

professor acha que eles devem escrever. Veja que esta também é a preocupação de vocês:

como minha redação vai ser avaliada no vestibular? 

Existem muitos  mitos sobre escrever  redações  – nosso objetivo é  mais  ambicioso.

Todos devem conhecer aquele do tic tac do relógio, e essa do miojo também me parece mito.

Creio  que  isso  deve  acontecer  exatamente  pelo  desconhecimento  generalizado  de  quais

características  devem  ter  um bom  texto.  Os  vestibulares  e  agora  o  ENEM,  no  entanto,

trabalham com critérios muito bem claros, que hoje, graças as teorias de texto existentes, são

bem estabelecidos.  Corrigi  muitas  redações  e  adotava  como critérios,  se  não  me  falha  a

memória,  o seguinte:  argumentação, progressão textual,  coesão, coerência e o domínio da

língua  escrita,  em  que  estão  incluídas  ortografia,  acentuação,  pontuação  e  a  sintaxe

(construção e organização de orações). A argumentação e a progressão tópica respondiam pela

maior  parta  da pontuação de  uma redação,  enquanto  ortografia  e  acentuação eram muito

menos pontuadas. 

Escrever, no entanto, é muito mais que fazer redação de vestibular, e nós sabemos que

existem uma infinidade de gêneros textuais diferentes uns dos outros, sendo que é preciso

saber como se escreve um gênero específico para escrevê-lo. Assim, um editorial de jornal se

escreve de um jeito, uma crônica esportiva, de outro, e uma notícia também de um outro, etc...

No nosso caso, é preciso, às vezes, saber minimamente como se escreve uma monografia,

para se concluir um curso; coisa que levamos um tempinho para aprender. 

Nós não temos um conjunto de gêneros específicos para estudar neste curso, a minha

preocupação ao planejá-lo era mais geral: vamos pensar naquilo que, de um modo geral, é
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comum aos gêneros. Certas qualidades textuais são inerentes a todos textos, e vamos exercitá-

las  neste  curso,  sem forçar  a  barra  de  ter  que  produzir  um determinado gênero,  embora

trabalhemos com textos de natureza dissertativa. 

Vamos à indagação de vocês: o que, para nós, vai constituir um bom texto? Sem usar

uma terminologia linguística rigorosa, mas compreensiva, vamos apresentar brevemente as

características de um bom texto, que serão aprofundadas em nosso curso. 

A progressão textual, a maneira como o assunto desenvolve dentro de um texto, é uma

coisa muito importante. Ela falha, quando um texto não consegue tratar de um assunto sem se

perder, tanto porque não relaciona as ideias que apresenta como também não se firma num

assunto, saltando de um para o outro. Isso foi o que aconteceu ao texto 6 da primeira unidade,

enquanto o 5 e o 9 eram exemplo de boa progressão. 

A costura do texto, que ajuda na sua progressão, também deve ser notada: é o que se

chama de coesão. As partes de um texto precisam estar relacionadas, e a língua apresenta

vários  mecanismos  para  isso.  São  conjunções,  substituições,  recorrências,  repetições  e

expressões de vários tipos que fazem com que o texto não pareça um amontoado de ideias

fragmentadas. 

Um texto precisa ser coerente também. Se ele tem ideias desencontradas e perde sua

lógica, não fará sentido, e portanto falhará. 

Muitíssimo  importante  é  a  argumentação.  Argumentação  não  se  trata  apenas  de

defender uma opinião, mas, principalmente, de apresentar ideias de maneira apropriada. Se ao

escrever, começo a dizer abobrinhas e a encher linguiça, a argumentação do meu texto é falha,

porque eu estou chovendo no molhado. Se eu, para “embelezar” meu texto, começo a usar

frases de efeito, palavrar raras e preciosas que pretensamente fazem o texto ficar erudito e me

esqueço do que quero dizer, também estou falhando quanto à argumentação. 

As estruturas das orações e dos parágrafos devem ser observadas. Não posso escrever

minhas frases de qualquer jeito e meus parágrafos não são só pedaços separados do meu texto,

para que ele fique mais estético. As orações são constituídas de sujeito e predicado e seus

complementos  e  os  parágrafos  são  unidades  textuais  em que  uma  ideia  é  apresentada  e

desenvolvida e, às vezes, concluída. 

Não podemos nos esquecer, ainda, da ortografia, acentuação e pontuação, regência e

concordância,  mas  elas  estão  a  serviço  da  textualidade,  da  progressão  textual  e  da

argumentação. Ortografia e acentuação são importantes, mas não são o mais importante de um

texto. A pontuação é parte integrante da construção textual e pode fazer, se não for bem usada,

com que nosso texto tenha um sentido diferente do que desejamos. Regência e concordância
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fazem  parte  da  sintaxe  da  língua  e  têm  a  ver  com  a  estrutura  das  orações.  Todas  são

componentes do aspecto formal da língua escrita. 

Tudo o que se faz num texto deve estar a serviço do que se quer dizer com ele. Todos

os recursos, portanto, devem ser usados com vistas à boa apresentação das nossas ideias. A

progressão e argumentação são o próprio modo como um texto se constrói, os demais recursos

estão a serviço delas. 
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Sobre o ensino de produção escrita

Ter a pretensão de propor uma estratégia que fosse adequada para o ensino da escrita

em  geral  seria  uma  irresponsabilidade  da  minha  parte,  porque  desse  maneira  eu  estaria

propondo  resolver  um  problema  para  o  qual  ninguém  achou  solução  até  agora  e

provavelmente nunca achará,  porque as condições de ensino-aprendizagem, embora sejam

parecidas,  nunca se repetem realmente.  Os que  acreditaram que era possível  aplicar  uma

solução generalizada para os problemas educacionais tiveram o fracasso como prêmio. Aqui

no Brasil, isso foi feito muitas vezes, e os resultados nós conhecemos.

Essa realidade, no entanto, não me impede de falar sobre a minhas experiências de

professor,  minhas  práticas,  leituras  e  reflexões  sobre  o  ensino-aprendizagem de  produção

textual.  O que direi aqui, portanto,  está relacionado com meus sucessos e fracassos e são

respostas que venho elaborando ao longo de minha jornada para os problemas que encontrei e,

também,  com um esforço  de  imaginação,  creio  que  podem servir  para  se  pensar  outras

realidades ligadas à produção textual.

Retomando o primeiro parágrafo, é bom que se diga que não há respostas prontas para

serem aplicadas  ad hoc  a uma situação de produção textual específica. Muitos professores,

desesperados  com o que  vivenciam em suas  salas  de  aula,  estão  sedentos  para  ter  essas

respostas, e, às vezes, fazem cursos pensando que lá vão solucionar os problemas com que

defrontam, mas terminam frustrados por não realizarem seus desejos. O que a experiência nos

ensina  é  que  não  há  técnicas,  estratégias  e  metodologias  milagrosas  que  façam com que

comecemos a formar facilmente, do dia para a noite, escritores em nossas salas de aula. Se

isso fosse possível, o problema já não existiria mais, porque após milhares de anos de prática

escrita, alguém já teria dado a resposta decisiva e final.

A aprendizagem será  sempre  um problema  ou,  mais  otimisticamente  falando,  um

desafio,  porque  ela  envolve  lidar  com  limites  e  buscar  estratégias  para  superá-los.  As

respostas dadas pelas pessoas,  quando são confrontadas com as dificuldades inerentes aos

processos de ensino-aprendizagem, são os mais variados e imprevisíveis, tanto da parte de

quem ensina quanto da de quem aprende. Há alunos que se sentem estimulados quando se

veem em dificuldades,  enquanto outros tentam fugir  delas,  outros ficam apáticos e outros

ainda se rebelam. Quanto aos professores, uns têm formação adequada e enfrentam o desafio

– Não me esqueço de uma professora daquela escola que fica em frente a Praça Tubal Vilela,

cujos alunos já ganharam vários prêmios nas jornadas de matemática –, mas outros talvez nem

tenham tempo para ler e refletir sobre suas práticas e acabam perdendo todo o entusiamo, o



161

que se reflete em suas aulas mortas.

Eu acredito, aliás, tenho certeza, que só há uma maneira de lidar satisfatoriamente –

digo satisfatoriamente, porque as coisas nem sempre funcionam como esperamos – com os

problemas inerentes ao ensino-aprendizagem de produção textual: uma boa formação. Estou

me referindo à teoria e à prática textuais. Não adiante apenas ler meia dúzia de textos curtos

numa disciplina, para se ter uma boa formação; é preciso ir se construindo um referencial

bibliográfico, com o qual temos que conviver: ler, reler, refletir, comparar e também tentar

ensinar com boa vontade, sabendo que as quedas serão muitas. O padeiro não aprende a fazer

pão só estudando a receita, se se recusar a pôr a mão na massa, nunca fará um pão que preste,

assim também é o professor, porque há coisas da prática que só podem ser compreendidas na

experiência do fazer.

Eu aprendi essas coisas nas durezas da vida. Quando terminei minha graduação, tudo

era incerto e nebuloso para mim. Foi conversando com pessoas mais experientes, lendo os

livros que elas me sugeriam, refletindo sobre o que lia e tateando nas minhas aulas, que fui

descobrido algumas respostas para questões que inicialmente eu nem suspeitava. Hoje, tenho

certeza que quanto mais se sabe, mais se percebe a dimensão do conhecimento e mais certeza

se tem de que é preciso estar sempre ativo, lendo, escrevendo, refletindo, conversando, para

lidar de uma maneira mais apropriada com as vicissitudes do ensino-aprendizagem do texto

ou de qualquer outra coisa. Não creio que ninguém compreende bem a atividade de professor

apenas lendo apostilas e fazendo cursinhos de reciclagem, porque o saber não é uma coisa que

se adquire com uma leitura apressada de algumas compilações: saber não é possuir, mas viver.

As vivências do saber são idas e vindas sem fim. Eu fui seminarista, e tive um orientador

espiritual que dizia sempre: para se ter conhecimento é preciso ruminar, quem não rumina é

como um cano que deixa passar a água e depois fica vazio.

Sair procurando, a esmo, fontes bibliográficas pode até dar certo, mas custa muito até

que a gente encontra o fio da meada, por isso é bom quando achamos quem pode nos indicar

alguma coisa. Um professor/pesquisador especializado pode ser o que precisamos, buscar na

internet por assunto também ajuda,  mas o professor/pesquisador pode nos dar umas dicas

mais  adequadas  sobre  o  caminho  das  pedras.  Neste  curso,  vou  dar  algumas  indicações

bibliográficas para vocês que, creio, podem ajudá-los – a quem interessar, é claro – nas suas

histórias como professores de produção textual. Depois dos primeiros passos, a gente começa

a bater asas e encontrar os nossos próprios caminhos.

Que é preciso um certo tempo para a nossa formação de professores de produção de

texto, é certo, mas creio que certos saberes que podemos ter desde o início são de grande
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ajuda  no  nosso  trabalho.  Esses  são  saberes  que  estão  mais  relacionadas  com  o  aspecto

humanizante das relações de ensino-aprendizagem em geral. Vou elencar alguns que agora me

vêm à mente, mas há muitos outros que vocês encontrarão em suas leituras e reflexões.

a) As  pessoas  aprendem  de  modos  diferentes.  Querer  uniformizar  o  ensino,  leva

automaticamente à exclusão de muitos do processo.

b) A aprendizagem textual é um processo muito longo, porque depende de sofisticadas

habilidades mentais que só se desenvolvem com o tempo. As crianças e até mesmo os

adolescentes,  por  exemplo,  não  têm ainda  capacidade  de  abstração  para  entender

claramente os conceitos de oração, período e parágrafo.  Mesmo depois de adultos,

ainda  podemos  ter  muitas  dúvidas  para  escrever  um  parágrafo  e  pontuar

adequadamente.

c) Levando em conta que a aprendizagem textual é um processo complexo e dependente

do desenvolvimento e cultivo de certas habilidades mentais, é bom ter claro que não é

possível que os alunos sejam escritores proficientes até que tenham muitos anos de

estudo e prática. Parece que alguns professores agem como se tivessem o pressuposto

de que um aluno de sétima, oitava série, possa escrever tão bem quanto Machado de

Assis; o que é um absurdo.

d) Como aprender é um processo que se dá diferentemente em cada um de nós, é natural

que uns escrevam melhor que outros em um dado momento, mas isso não significa

que quem não escreve bem agora não vá escrever bem depois. No que diz respeito à

escrita, acho que devemos jogar fora os preconceitos ligados à inteligência: a menos

que uma pessoa tenha um sério déficit cognitivo, ela pode aprender a escrever, desde

que haja boa vontade de quem aprende e de quem ensina. 

e) Devemos nos esquecer da importância do dom para escrever, porque isso faz a escrita

parecer uma coisa meio milagrosa, só possível a alguns iluminados. Todo mundo, com

o devido aprendizado, pode escrever razoavelmente, o que não significa que possamos

ter um Drummond em cada esquina, pois obviamente alguns têm habilidades artísticas

que outros  não têm.  Isso,  porém,  não acontece  apenas  com a  escrita:  temos bons

jogadores de futebol por aí, mas Neymar e Messi são únicos. Aliás, é bom que se saiba
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que os grandes escritores tiveram uma árdua labuta para serem o que são: ninguém

nasceu com uma estrela na testa, escolhido pelos deuses.

f) Aprender a escrever não combina com avaliação. Embora todos achemos que devemos

pontuar os textos dos alunos, isso não ajuda em nada a aprendizagem. A preocupação

em fazer  uma  redação  para  passar,  quando  estamos  aprendendo  a  escrever,  ajuda

mesmo é a fugir do texto.

g) A aprendizagem do aluno não é um fato isolado, mas depende também do professor e

do seu contexto escolar.

h) Por  incrível  que  pareça,  mesmo  nas  piores  condições  de  aprendizagem,  sempre

existem aqueles que aprendem a escrever.

i) E, por último, mas não o último: leitura e escrita são como o deus Jano: são as duas

faces de um mesmo processo.  Pode até haver  leitura sem escrita,  mas escrita  sem

leitura, é impossível.

Espero que o que escrevi aqui possa ser de ajuda para quem está buscando escrever

cada vez melhor e também para aqueles que querem ensinar. O curso continua, e podemos

continuar a discussão até o final, só depende da vontade de vocês. Só para uma coisa chamo a

atenção mais uma vez: não existe um método salvador que resolva todos os problemas da

aprendizagem textual.  Quem prometer  isso  está  mentido  e  provavelmente  querendo obter

dinheiro indevidamente: o elixir Cura-Tudo do Dr. Lobo dá mesmo é dor de barriga.
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Sobre a leitura

A motivação  é  o  tempero.  Sem ela  até  os  melhores  pratos  ficam insossos.  Sobre

leitura,  existe  muita  mistificação:  aquelas  histórias  de  vendedores  de  cursos  de  leitura

dinâmica são das mais falaciosas. Dizem que se pode ler milhares de palavras por minuto,

como  se  fosse  possível  processar  isso  tudo.  Já  li  histórias  de  quem  diz  que  consegue

compreender uma página, só olhando com o olho treinado. Se fosse verdade, essas pretensas

técnicas espetaculares estariam à disposição de todos, mas você só as encontra sob o véu

misterioso  de poderes  que  só adquire  quem tem dinheiro  para  comprar. Para  mim,  essas

histórias são como ovo de codorna: só fita. 

A leitura linear é importante e necessária,  alguém que só fica pulando pedaços de

textos e depois diz que leu 5000 palavras por minuto, não é um bom leitor. No caso de textos

acadêmicos,  no entanto,  fazer uma leitura linear pura e  simples  torna a compreensão dos

textos uma tarefa bem penosa, porque ela não leva em conta os múltiplos níveis que pode ter.

Pense só, ler um assunto novo, cheio de informação nova, compreender e lembrar de tudo.

Isso não é possível para ninguém, porque o nosso sistema cognitivo não permite. 

Existem muitos tipos de leitura, mas podemos dizer que o modo de se ler um texto

depende dos nossos objetivos como leitor. Suponhamos um texto acadêmico, como se pode

lê-lo  melhor  do  que  simplesmente  repetir  os  seus  sons,  como  se  fôssemos  uma  agulha

passando num velho disco de vinil? houver índice, começamos por ele, tentando fazer uma

ideia dos seus assuntos, fazendo previsões sobre os seus sentidos, mesmo que eles depois se

revelem equivocadas. O índice, tão desprezado, é uma primeira luz sobre um texto. Feito isso,

pode se dar uma pincelada nos parágrafos, buscando encontrar algumas ideias principais, o de

que o texto fala, os seus argumentos, etc..., aquilo que nos parece mais importante. Não se

deve ficar angustiado pela incerteza se estamos no caminho correto, porque a nossa intuição

vai melhorando com o tempo. Depois pode-se fazer leituras focando uma ideia ou outra que

nos interessam, até que possamos fazer pelo menos um esquema das principais ideias. Pode

ser que não percebamos todas, mas pelo menos algumas nos serão mais evidentes. Aí então

podemos  fazer  leituras  mais  detalhadas,  tentado  preencher  os  buracos  do  esquema  que

tínhamos  feito.  O  importante  é  ter  as  ideias  mais  importante  primeiro,  porque  a  nossa

compreensão funciona melhor quando as ideias estão organizadas numa espécie de frame, em

que umas se encaixam nas outras. 

Isso é uma maneira mais geral de se chegar de compreender uma leitura, mas não é a

única, porque os textos podem ser lidos com muitos outros objetivos e pode haver muitos
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níveis  de  compreensão,  como já  disse  antes.  Embora  se  possa  ler  com muitos  objetivos

diferentes e de muitos modos, essa forma de se descobrir as ideias principais e outras delas

dependentes é uma excelente prática que facilita a compreensão e a lembrança do que foi lido.

Algumas palavras sobre a acentuação gráfica 

Como  já  vimos  aqui  neste  curso,  as  famosas  regrinhas  não  ajudam  muito  no

aprendizado, porque não colaboram para a compreensão do que estamos estudando. Na minha

experiência de estudante, uma das coisas que mais decorei e depois esqueci foi a acentuação

gráfica,  e mesmo quando estava tudo decoradinho, às vezes, ficava na maior dúvida. Isso

aconteceu comigo e com todo o mundo mais, porque só memorizar não é verdadeiramente

aprender.

Tendo a consciência que a acentuação azucrina a vida de muita gente, resolvi colocar,

aqui  no  fórum,  uma  discussão  extra  sobre  o  tema.  Para  começar,  nada  de  memorização

mecânica e destituída de sentido; vou partir de nossa intuição linguística, que temos graças à

gramática internalizada e inconsciente de nossa língua, que permite a toda falante nativo falar

o seu dialeto e perceber desvio nele quando alguém não o fala corretamente, como acontece

com estrangeiros.

Só falamos como falamos, porque sabemos intuitivamente como as palavras devem ser

pronunciadas,  quais  devem ser  as  sílabas  tônicas,  como deve ser  a  ordem morfológica  e

sintática, etc... A língua portuguesa, todos os seus falantes nativos sabemos, sem ninguém ter

nos dito, tem uma tendência para colocar a sílaba tônica na penúltima e na última sílabas das

palavras, sendo maior o número de palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Os falantes de

português sabemos, sem erro, quais serão as palavras paroxítonas, com a penúltima sílaba

tônica, e quais serão as oxítonas, com a última sílaba tônica.

Compreendendo  essa  regra  inerente  à  língua  portuguesa,  e,  portanto,  inteiramente

natural para nós, seus falantes, poderemos, então, entender bem mais facilmente a acentuação

gráfica  de  nossas  palavras.  Poderemos  perceber  que  há  uma lógica  nela,  e  sua  aparente

arbitrariedade desaparece em sua maior parte.

Vamos,  pois,  à  descrição  de  nossa  intuição  linguística  que  permite,  sem  engano,

pronunciar  e  ler  uma  palavra  corretamente,  mesmo  que  não  a  tenhamos  visto  antes.  Os

exemplos dados aqui serão na maioria de palavra inventadas, para ficar claro que mesmo se

não  houvesse  acentuação  gráfica  leríamos  corretamente  a  maioria  delas,  sem a  ajuda  de

nenhum outro recurso. Vamos aos exemplos.
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Grupo 1

a) Paroxítonas  terminadas  em  a(s):  zira,  canata,  elata,  doriva,  eripa,  denominota,

seraponda, ernestorida, espocana, babala, vicada.

b) Paroxítonas  terminadas  em  m:  ziram,  canatam,  elatam,  dorivam,  eripam,

denominotam, ernestoridam, expocam, babalam.

c) Paroxítonas terminadas em e(s): cime, tarique, sanite, ceridesse, ancoritece, milomine,

escolhime, fuligipe, eletere, iloceque. 

d) Paroxítonas terminadas por  em(s)  =>  ens:  cimem, tariquem, sanitem, ceridessem,

ancoritecem, milominem, escolhimem, fuligipem, fuligem.

e) Paroxítonas  terminadas  em  o(s):  rofo,  eledo,  amanito,  adcaro,  lomanto,  serpoto,

derbiro, comporilo, efixodo,  admanto, edo, rodo.

Grupo 2

a) Oxítonas  terminadas  em  i(s):  sati,  pori,  aceni,  esti,  emi,  encorciti,  eleni,  taqui,

samdobi, elestadi, conoxi, espeirini, dourodi, Bibi.

b) Oxítonas terminadas em u(s): tururu, atu, estersu, ururu, avalu, anabu, adidu, balaxu,

esminu, destinaru, capiritu, tatu, urubu, Capitu.

c) Oxítonas  terminadas  em  um(s)  =>  uns:  varum,  elum,  elbum,  segum,  amemum,

eperum, azavum, algum, bebum.

d) Oxítonas terminadas em ã(s): borã, elimã, sonalã, asperlã, enerã, ecrã, maçã, louçã,

Tupã.

e) Oxítonas terminadas em ão(s) => ãos, ões, ães: Birão, xarão, natão, alavão, emenão,

avião, alemão, mamão.
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f) Oxítonas  terminadas  em  l:  atel,  cinel,  vivel,  estoril,  abovel,  assal,  abal,  anival,

asportal, avel, mitel, abol, atol, cuinul, azul. 

g) Oxítonas terminadas em n(s): Aban, Sodan, Tivan, Golan, Odin, Olin, Golan.

h) Oxítonas terminadas em r: anar, alatar, terer, aveler, rolor, ibor, quiror.

i) Oxítonas terminadas em  x: merox, alax,  atex,  minerex,  alopex, lamentox, cenorox,

xerox, botox.

j) Oxítonas terminadas em z: rapiz, partaz, tartaraz, rapaz, mordaz, capataz.

k) Oxítonas terminadas em ditongo decrescente ai: amai, papai, falai, armai

l) Oxítonas terminadas em ditongo decrescente (vogal + semivogal) oi fechado (escrito

oe): perdoe, encantoe, amaldiçoe.

m) Oxítonas terminadas em ditongo decrescente (vogal + semivogal) eu fechado: vendeu,

Amadeu, Asmodeu, camafeu.

n) Oxítonas  terminadas  em  ditongo  decrescente  (vogal  +  semivogal)  ei fechados:

Vanderlei, guardei, ralei, descei.

o) Oxítonas terminadas em ditongo decrescente (vogal + semivogal)  ou: amou, falou,

cantou.

p) Oxítonas  terminadas  em  ditongo  decrescente  (vogal  +  semivogal)  iu:  faliu,  saiu,

destruiu.

q) Oxítonas  terminadas  em  ditongo  decrescente  (vogal  +  semivogal)  ui:  atribui,

contribui, distribui.

Como todos perceberam, as palavras do grupo 1 têm a penúltima sílaba tônica, são

paroxítonas, e as do grupo 2 têm a última sílaba tônica, são oxítonas. Esse é o modo natural de
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pronunciar essas palavras e, por isso, na ortografia, elas não são acentuadas. Lembrem-se que

uma sílaba tônica é uma sílaba forte que faz parte da pauta sonora de uma palavra falada; essa

sílaba pode ou não ser acentuada, quando escrita, mas isso depende de outras coisas, as quais

estamos tentando descobrir aqui.

O natural, na língua portuguesa, é que as palavras paroxítonas terminem por  -a(s),

-m, -e(s), -em(s), -o(s),  como as do grupo 1. É por isso que não precisam ser acentuadas,

quando escritas não é necessário marcar o que já é evidente. As outras paroxítonas, que não

terminam desse modo, serão acentuadas, para que fique claramente registrado na escrita que

também são paroxítonas; são aquelas terminadas em  -l,  -n,  -r,  -x,  -ps,  -ã(s),  -i,  -on(s),

-um(s). Acentuam-se também as paroxítonas terminadas em ditongo crescente (semivogal +

voga), tal como em névoa,  infância,  tênue,  calvície,  série,  polícia,  residência,  férias,

lírio, porque se não o fizéssemos, o ditongo se transformaria num hiato e a palavra ficaria

descaraterizada, sendo pronunciada de um outro modo: fe-ri-as, te-nu-e, cal-vi-ci-e, po-li-ci-

a, secretária, se-cre-ta-ri-a, etc...

No caso das oxítonas, o natural é que terminem em -i(s), -u(s), -um(s), -ã(s), -l, -n,

-r, -x , -z e ditongos decrescentes, como as do grupo 2, e, por essa ser a maneira natural de

pronunciá-las,  também não  são  acentuadas.  As  outras  oxítonas,  que  não  terminam desse

modo, e, portanto, não são como seria esperado, serão acentuadas.

As oxítonas acentuadas, aquelas que não se enquadram na tendência natural de ser

oxítona em português, são aquelas terminadas em a(s), e(s), o(s), como maná, Mané, robô,

porque se não recebessem acentos se confundiriam com as paroxítonas, e as terminadas em

ditongos crescentes  abertos éi,  éu, ói,  para se diferenciarem de quando são fechados como

em amei, morreu.

A presença de hiatos em i(s) e u(s) faz com que uma oxítona ou uma paroxítona que

não seriam acentuadas passem a ser, para desfazer o que ficaria parecendo um ditongo no

interior da palavra, mas não é. Quando numa oxítona, o i(s) e o u(s) finais fizerem hiato com

uma vogal  anterior, eles  são acentuados para caracterizar  esse hiato,  se não o fizéssemos

ficaria parecendo um ditongo. É isso o que temos em palavras como Itaú, aí, jaú, mas não em

juiz, porque o i é seguido de um z, sem o acento, a distribuição silábica das palavras seria I-

tau,  ai,  jau. No caso das paroxítonas, quando antecedidos por um vogal da sílaba anterior,

fazendo com ela um hiato,  i  e  u ficam sozinhos na penúltima sílaba e são acentuados, para

que se desfaça o ditongo aparente que se forma. Isso é o que acontece em palavras como

heroína, amiúde, ataúde e constituírem: se as palavras não fossem acentuadas, o que seria

o natural nessas paroxítonas, o  i e o  u constituiriam um ditongo com a vogal anterior e a
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palavra teria uma outra distribuição silábica: em vez de he-ro-í-na, a-mi-ú-de, cons-ti-tu-í-

rem, etc... teríamos he-roi-na, a-miu-de, cons-ti-tui-rem. Quando o i  constitui sílaba com n

ou nh, nas paroxítonas, ele não é acentuado, porque a nasalização resultante in desfaz o hiato

aparente, tal como ocorre nas palavras ainda, rainha, moinho, que são pronunciadas assim:

a-in-da, ra-ĩ-nha, mo-ĩ-nho.

Temos  também  na  língua  portuguesa  aquelas  palavras  de  uma  sílaba  só,  os

monossílabos, que têm a tendência de serem átonas, ou seja, têm a pronúncia enfraquecida, ou

tônicas se terminados em ditongos. Palavras como a, o, de, me, que, se e leu, rei, foi, vai,

vou,  etc... são assim, e, porque esse é o seu modo normal de ser, elas não são acentuadas

quando  escritas.  Aqueles  monossílabos  que  não  são  átonos  como  se  esperaria,  serão

acentuados,  é  o  que  acontece  com  palavras  como  já,  dá,  Jó,  ré.  Os  oxítonos  tônicos

terminados  nos  ditongos  ei,  eu,  oi, podem  ser  abertos  ou  fechados,  para  marcar  essa

diferença,  quando são  abertos,  éi,  éu,  ói,  como  réis,  véu  e  rói,  serão  acentuados,  para

marcar as suas pronúncias abertas, diferentemente de lei,  meu, foi, em que os ditongos são

fechados e não acentuados.

Temos, por fim, na língua portuguesa, as palavras proparoxítonas, que sempre recebem

acentos na escrita,  porque se não recebessem ficariam como as paroxítonas:  matemática,

Aristóteles, espetáculo, sem acento, deveriam ser pronunciadas ma-te-ma-ti-ca, A-ris-to-te-

les,  es-pe-ta-cu-lo,  porque  as  palavras  portuguesas  terminadas  em  a(s),  e(s),  o(s),

naturalmente  são  paroxítonas.  De  fato,  não  é  da  natureza  da  nossa  língua  ter  palavras

proparoxítonas, as que temos geralmente são empréstimo ao latim e a outras línguas. Prova da

estranheza das proparoxítonas em português é a sua pouca quantidade e o fato de que as

pessoas  analfabetas  ou  com  pouca  escolaridade,  que  não  foram  “contaminadas”  pela

aprendizagem formal da língua,  as convertem em paroxítonas.  Assim, o povo, em vez de

pronunciar  Aristóteles,  Leônidas,  estômago,  úlcera,  hanseníase  e  óculos ,  tende  a

pronunciar Aristotes, Leondas, istamo, ursa, ransenia e oclos. Aliás, quem de nós chama

os óculos de óculos? O que a gente diz é: Me dá o oclos aí.

Há outros detalhes, ainda, da acentuação em geral que não tratarei porque são menos

comuns e  podemos resolvê-los consultando uma cópia do último acordo ortográfico, fácil de

ser encontrada na internet. O grosso do que diz respeito à acentuação se resolve pelo que

vimos aqui da tendência que a língua tem de marcar a sílaba tônica de uma palavra, tendo em

vista as letras – que na língua são na verdade fonemas – de sua sílaba final. 

No início do texto, fiz referência à intuição linguística, e creio que se utilizássemos a

nossa teríamos mais sucesso em aprender  a acentuação gráfica do que decorando aquelas
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regras aparentemente sem lógica dos livros didáticos. A acentuação gráfica não é uma coisa

aleatória, como podemos perceber lendo este texto, mas ainda podem restar muitas dúvidas

sobre a acentuação depois de tê-lo lido, então vou resumir todas aqueles fenômenos para a

descrição mais simples que posso dar agora.

Tendo em vista o que foi apresentado acima, podemos dizer o seguinte da acentuação

gráfica do português:

1. Os monossílabos tônicos  e  as oxítonas  são acentuados quando terminam em  a(s),

e(s),  o(s);  as  oxítonas  terminados  por i(s) e  u(s), fazendo  hiato  com um vogal

anterior, também são acentuadas.

2. As paroxítonas terminadas em a(s),  e(s)  o(s),  em(s) e  m não são acentuadas, veja

bem, NÃO SÃO ACENTUADAS com exceção daquelas terminadas em a(s) e(s)  e

o(s), quando constituírem um ditongo com a vogal anterior, como em polícia (po-lí-

cia)  espécie (es-pé-cie),  fáscio  (fás-cio),  ou  quando  i e  o  u  na  penúltima  sílaba

constituírem hiato com a vogal  da sílaba anterior, sendo que o  i não é  acentuado

quando seguido de n e nh,  como em heroína, amiúde (acentuadas) e ainda e moinho

(não acentuadas).

3. Todas as proparoxítonas são acentuadas.

Praticamente toda a acentuação da língua portuguesa pode ser explicada nessa três regrinhas

que, como eu já disse, enquanto regras não ajudam muito, mas se forem uma síntese de uma

compreensão mais elaborada, nos permitem, num relance, dar-nos conta do que realmente

interessa compreender da acentuação gráfica de nossa língua.
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Apêndice D – Terceira unidade – Material teórico-prático 7

Terceira unidade

Esta já é a nossa 3ª unidade. Nesta atividade, vamos para frente dando um passo para

trás, ou seja, vamos rever os ensaios que vocês fizeram na unidade anterior. Abaixo estão dois

modelos de análise de textos que já foram vistos, o de Rodolfo Konder, na primeira atividade,

e o de Roberto Damatta, na atividade anterior. Minha preocupação, na análise dos dois textos,

foi mostrar parágrafo a parágrafo como o texto se desenvolve, mas mantem o tema. Isso é

chamado de progressão temática, que é quando um assunto é tratado de maneira que os seus

argumentos são desenvolvidos em torno de um ideia central e não perdem o foco. 

Vimos, na primeira unidade, exemplos de textos sem manutenção temática, em que os

argumentos eram fragmentados e os faziam parecer uma colcha de retalhos, de tal maneira

que era difícil, se não impossível, atribuir-lhes um sentido coerente. Não é esse o caso, no

entanto,  dos  dois  exemplos  aqui  apresentados.  Eles  são  construídos,  apresentando  uma

adequada progressão temática, que pode ser verificada, ao se fazer uma leitura atenta das duas

tabelas abaixo.

A tarefa desta unidade é fazer a mesma coisa com os seus ensaios escritos na unidade

anterior.  Vocês  vão  tentar  mostrar  a  forma  como  o  seus  textos  progrediram,  ou  não

progrediram  tematicamente.  Ao  fazer  como  foi  feito  com  os  dois  textos  abaixo,  vocês

começarão a formar uma ideia da lógica que guiou os seus ensaios, graças aos seus esforços

de pensar sobre a sua própria produção textual. Esta é uma atividade que exige reflexão e

síntese, porque vocês estarão buscando encontrar a espinha dorsal de seus textos e o núcleo

temático sobre o qual ela se articula.

Os dois textos foram analisados numa tabela de 3 colunas. Na coluna central estão os

parágrafos e dos dois lados uma síntese do parágrafo e uma explicação de como ele se articula

com outras partes dos textos. Observem como a sequenciação neles é bem feita: cada parte

articula expressamente com as demais, de maneira que os temas, que estão expressos em seus

títulos, são desenvolvidos sem que os autores se percam em seus raciocínios.

Vejam como, em cada parágrafo, os assuntos estão sempre articulados com os que os

sucedem e antecedem. Essa articulação se dá de muitas formas: semanticamente, de forma

que o sentido de um parágrafo está intimamente relacionado com os outros; por meio de

7 As atividades das duas primeiras unidades foram eminentemente práticas, e, para elas, não foi produzido
nenhum material teórico. Este texto foi editado e a parte referente aos exercícios foi retirada.
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exemplificações, oposições, sínteses, retomadas e articuladores sintáticos como conjunções,

pronomes e advérbios. Isso é o que faz a costura do texto e a sua manutenção temática. 

Vejam  que  de  cima  a  baixo,  os  argumentos  de  Rodolfo  Konder  estão  sempre

relacionados com a pena de morte e os de Roberto Damatta,  com os fuxicos e boatos.  É

importante observar as retomadas que os autores fazem: elas não são simples repetições do

que já foi dito, porque se fossem assim o texto ficaria girando em círculos, mas reelaborações

que estão a serviço da progressão dos argumentos. Retomar, portanto, não é repetir, mas criar

laços para o desenvolvimento do texto.

TEXTO 1

Um crime contra o crime – Rodolfo Konder

No  1º  parágrafo,  o  autor

apresenta as duas questões

que  serão  objeto  de  seu

texto:  o  aumento  da

violência  e  a  pena  de

morte.

1º parágrafo Apresentação  do

problema  a  ser  discutido

no texto: a pena de morte.

Aumentam  os  índices  de

criminalidade,  cresce  a  violência

urbana,  multiplicam-se  os  atos  de

agressão. De repente, é um risco sair

à  rua,  porque há uma ameaça atrás

de cada esquina, um vulto se esconde

à  sombra  de  cada  árvore,  algum

trombadão  sempre  nos  observa,  à

distância.  Neste  clima  alarmante,

estimula-se o irracionalismo, cria-se

o caldo de cultura favorável ao Vírus

da insensatez.

No  2º  parágrafo,  são

apresentados  exemplos

que  mostram  ações  em

favor da pena de morte.

2º parágrafo Apresentação  dos

movimentos  crescentes

favoráveis  à  pena  de

morte no Brasil.

Não  faz  muito  tempo,  o  deputado

Farabulini Júnior, do PTB, apareceu

com um projeto de lei em favor da

pena de morte. Pouco depois, o ex-

presidente  Jânio  Quadros  deitava

falação  igualmente  em  defesa  da

morte  pelas  mãos  do  Estado.  Dias
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atrás,  Roque  Spencer  Maciel  de

Barros  publicava  uma  série  de

artigos,  pontuados  de  citações,

unindo-se  aos  tristes  cavaleiros  da

morte,  todos  empenhados  em atrair

os aplausos fáceis de uma população

freqüentemente  desorientada.

Infelizmente,  foram  contaminados

pelo vírus.

No  3º  parágrafo,  são

apresentados  exemplos  de

injustas  das  penas  de

morte  aplicadas  pelo

mundo afora.

3º parágrafo Exemplificação  de  como

tem sido a pena de morte

no mundo.

Em fevereiro de 1978, um professor

chinês  foi  condenado  à  morte  por

escrever  e  distribuir  folhetos

considerados  "contra-

revolucionários";  em maio de 1978,

vinte  iraquianos  foram  executados

por  pertencer  a  uma  célula

comunista;  na  Rodésia,  em  1979,

dois  homens  foram  condenados  à

pena  máxima,  acusados  de  "delitos

políticos". Nos Estados Unidos e na

União  Soviética,  no Paquistão  e  na

Nigéria,  em  El  Salvador  e  na

Guatemala,  as  mãos  de  aço  do

Estado, diante dos olhos vendados da

Justiça,  abatem-se  de  forma

implacável sobre homens indefesos,

culpados ou inocentes. Por quê?

No  4º  parágrafo  o  autor

argumenta  que  a  pena  de

morte, na prática, aumenta

a criminalidade.

4º parágrafo Apresentação  de

argumentos contra a pena

de morte.

A  prática  demonstra  de  maneira

cabal que a pena de morte não ajuda

a  reduzir  a  criminalidade.  Ao



188

contrário, cria, na cabeça da maioria

das pessoas, a idéia de que o recurso

à  violência  extrema  pode  ser  uma

solução;  se  o  Estado  (com  o  qual

sempre  tendem  a  se  identificar)

pode,  por  que  não  elas?  Assim,  é

uma falácia dizer-se que a aplicação

da  pena  de  morte  é  um  dissuasor

poderoso contra o crime.

No 5º parágrafo o autor o

argumento  de  que  a  pena

de  morte  aumenta  a

violência e, mais, que tem

sido usada como forma de

injustiça política.

5º parágrafo Apresentação  de  novos

argumentos contra a pena

de morte.

Como  instrumento  contra  a

dissidência  política,  também  não

funciona,  gerando  apenas  um ciclo

diabólico  de  represálias  e  ódios.  E

tem  sido  fartamente  usado  para

reprimir  a  livre  manifestação  da

vontade  dos  povos,  ao  longo  da

História do homem - ou da sua pré-

História,  para  falarmos  mais

adequadamente.

No 6º parágrafo, a questão

do autor sobre o direito de

defesa, é posta em relação

a  seus  argumentos

anteriores  contrários  à

pena  de  morte.  Ele  ainda

termina  o  parágrafo

reafirmando  sua  posição,

com o argumento de que a

pena  de  morte  só

escamoteia os problemas.

6º parágrafo Problematização  dos

próprios  argumentos  do

autor.  Começo  da

conclusão do texto.

Então,  as  sociedades  não devem se

proteger contra os crimes violentos?

Os  assassinatos?  Os  atos  de

terrorismo?  Estupro  e  morte  de

crianças?  Claro  que  devem,  mas

sociólogos  e  criminologistas  já

esclareceram  que  a  pena  de  morte

não é  o caminho para se  conseguir

tal defesa. Ao contrário, é uma falsa

solução,  que  simplesmente  ajuda  a

escamotear  problemas  muito
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complexos  -  e  que  precisam  ser

enfrentados.

No  7º  parágrafo,  o  autor

reafirma o aspecto injusto

da  pena  de  morte,

apresentando   aspectos

dessa injustiça, e a questão

de  se  ceder  a  ela  apenas

porque  estamos  em

pânico.

7º parágrafo A  argumentação

desenvolve  o  que  está

posto na segunda parte do

parágrafo  anterior,

mostrando  que  quem

sempre sofre com a pena

de  morte  são  os  mais

fracos. 

A  pena  de  morte  tem  sido,  no

registro  dos  tempos,  um  castigo

contra  os  pobres,  as  minorias  e  os

oprimidos.  Tem sido  também razão

de infindáveis injustiças, até mesmo

porque todos os sistemas judiciários

são  extremamente  vulneráveis  ao

erro  e  à  tendenciosidade.  De  país

para país, de regime para regime, de

governo para governo, varia o acesso

do  acusado  às  provas,  ou  às

informações psiquiátricas e médicas

muitas  vezes  fundamentais  à

conclusão  da  Justiça.  Então,  vamos

nos deixar levar pelo pânico, vamos

dar  ouvidos  à  demagogia,  somente

porque  estamos  justamente

assustados  com  a  violência  e  a

criminalidade?

No  8º  parágrafo  o  autor

retoma  os  aspectos

injustos da pena de morte,

acrescentando  novos

aspectos  da  injustiça  aos

aspectos  do  parágrafo

anterior.

8º parágrafo Desenvolvimento  do  que

foi  apresentado  no

parágrafo anterior.

O  castigo  irreversível  da  morte

imposta  friamente  pelo  Estado,

diferente  de todas  as  outras  formas

de castigo, irrecorrível em sua fúria

medida,  será  sempre  aplicado  por

gente falível, levará sempre em conta

a raça e a indigência, a religião e a

língua,  as  opiniões  políticas  e  a

popularidade  na  hora  da  decisão.
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Será  aplicado  por  tribunais  nem

sempre  independentes,  leis  nem

sempre justas, interesses nem sempre

eticamente aceitáveis.

No  8º  parágrafo,  o  autor

apresenta  argumentos

conclusivos,  o  das  leis

internacionais,  de  que  a

pena  de  morte  é  uma

violação ao  direito  básico

à vida.

9º parágrafo Argumentação  final  e

conclusão  do  texto:  o

direito básico à vida.

Todas  as  declarações,  convênios  e

pactos  internacionais  sobre  Direitos

Humanos  dizem  com  clareza  que

"todas as pessoas têm direito à vida,

à liberdade e à segurança pessoal". A

pena  de  morte  é  uma  violação  do

direito básico à vida. Matar para que

não se mate é negar a civilização e

pregar o retorno à barbárie.

TEXTO 2

Boatos e fuxicos – Roberto Damatta

1º parágrafo

No  1º  parágrafo,  o  autor

introduz  o  tema  do  seu  texto:

boatos  e  fuxicos,  dizendo  de

sua própria experiência de vida

e  apresentando-os  como

controle social.

Minha  experiência  de  vida  foi

marcada  por  fuxicos  e  boatos.

Mais  velho,  aprendi  que  o

escândalo  e  o  fuxico  são

poderosos  instrumentos  de

controle  social.  Cada  qual

sintoniza  a  seu  modo  coisas  a

serem  evitadas  ou  desejos

ocultos  e  reprimidos.  Seu

denominador  comum,  porém,

como  acentuaram  Gordon  W.

Allport  e  Leo  Postman  num

livro pioneiro, denominado The

Psychology  of  Rumor  (A

psicologia do boato) de 1947, é

Apresentação  do  tema.

Experiência pessoal.
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uma  notória  e  excepcional

ausência de informação entre o

poder público e o cidadão. 

2º parágrafo

No  2º  parágrafo,  o  autor

adiciona aos boatos e fuxicos, a

carta anônima e as anedotas.

Ao lado da praga dos fuxicos e

boatos, há as cartas anônimas -

essas irmãs daquilo que circula

pelo  mundo  sem  autoria.  Tal

como  acontece  com  as

anedotas. Estas, porém, têm um

desfecho ao passo que os boatos

e fuxicos ficam em suspenso até

serem  apurados  e  a

ambiguidade  neles  contida,

desfeita pela informação aberta

ou  o  pedido  de  desculpas.  No

nazismo  e  no  comunismo,

pessoas  foram  punidas  por

contarem anedotas sobre Hitler,

ou Lenin. O único modo seguro

de  controlar  a  circulação  de

notícias  é  pela  censura.  Não é

por  acaso  que  projetos  de

censura estão sempre no ar e há

um  grande  jornal  debaixo  de

censura.

O autor acrescenta outros

exemplos  da  mesma

natureza  dos  boatos  e

fuxicos,  apresentando,  no

entanto,  diferenças  entre

eles.  Alargamento  do

âmbito  de  abrangência

dos boatos e fuxicos.

3º parágrafo

No  3º  parágrafo,  o  autor  se

refere  às  más  notícias  sem

autoria,  fechando  os  três

primeiros  parágrafos

introdutórios do texto.

Não  é  agradável  ouvir  más

notícias ou mentiras clamorosas

sem autoria. Sobretudo quando

essas informações são negativas

e  colocam  em  causa  o  que

Desenvolvimento da ideia

do parágrafo anterior, com

continuidade  do

alargamento dos impactos

das  consequências   dos
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tomamos  como  sério  e  o  que

deve ser  protegido ou honrado

como  um país  em guerra,  um

povo  amordaçado  por  um

regime  autoritário,  ou  um

programa  de  governo  tomado

como  vital  pelos

administradores públicos. 

boatos e fuxicos. 

4º parágrafo 

No  4º  parágrafo,  o  autor

apresenta  sua  própria

experiência  com  boatos  e

fuxicos.

Eu  fui  envolvido  em  boatos,

fuxicos  e  uma vez  recebi  uma

desconcertante  carta  anônima.

Estava  num  restaurante  e,

atendendo  a  um  encontro

marcado  com  o  cretino  que

queria  me  envenenar,  dele

recebi a carta escrita em letra de

forma  e  com  muitos  erros

crassos de português o que me

conduziu  imediatamente  à

suspeita  de  que  o  mensageiro

era  o  autor  da  mensagem.

Numa página e meia, a epístola

destruía  a  reputação  de  uma

moça.  Lembro-me  da  revolta

que  senti  ao  ler  as  calúnias

arroladas  por  um  suposto  ex-

namorado da jovem o qual, com

o intuito sagrado de proteger a

minha inocência, era obrigado a

denunciar  a  vida  sexual  nada

casta da minha querida amiga.

Descrição  da  experiência

pessoal  do  autor  com os

boatos  e  fuxicos.  Este

parágrafo  é  o  início  do

desenvolvimento do tema

proposto pelo autor.

5º parágrafo
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No  5º  parágrafo,  o  autor  dá

continuidade  à  sua  história

apresentada  no  parágrafo

anterior.

Após  verificar  o  tamanho  da

falsidade e aquilatar a maldade

do  documento,  descobrindo

pela primeira vez na vida todo o

mal  que  existe  no  fundo  das

almas  humanas,  não  hesitei.

Olhei  nos  olhos  do  autor-

mensageiro e disse: "Você sabe

o que  a  gente  faz  com isso?".

Em seguida, risquei um fósforo.

A  chama  fez  a  carta  infame

virar uma tira negra de cinzas.

O  olhar  desapontado  do

mensageiro  confirmou  minhas

suspeitas.  Saí  do  encontro

confiante na minha coragem de

acreditar em mim mesmo.

Continuação do parágrafo

anterior.

6º parágrafo

No  6º  parágrafo,  o  autor  faz

considerações  sobre  o

significado  da  carta  anônima

nos dias de hoje.

Não  sei  por  que  você  está

falando  em  carta  anônima

quando  não  se  escrevem  mais

cartas,  diria  um  leitor

desavisado.  Ao  que  eu

responderia, sem medo de errar:

é  justamente  pelo  fato  de

trocarmos  mensagens

instantâneas  em  casa,  pela

internet, que uma carta anônima

teria hoje um peso ainda maior.

Justo porque ela seria da mesma

ordem  de  gravidade  de  uma

notificação legal. O ato solene e

mentiroso ("alguém me passou

Consideração  sobre  o

subtema  assunto  dos

parágrafos  4º  e  5º.

Finalização  do

desenvolvimento do texto.
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isso para você na rodoviária"...)

quando da entrega do envelope

fechado,  já  assinala  o  peso  da

mensagem. Quem vai se dar ao

trabalho  de  escrever  e  postar

uma  carta,  senão  para

comunicar algo grave?

7º parágrafo

No 7º parágrafo, o autor aponta,

tendo em vista o que disse em

parágrafos  anteriores,  o

denominador comum de boatos

e  fuxicos:  moralidade,

denúncia, anonimato, má-fé.

Essa combinação de moralidade

e  de  denúncia,  ao  lado  do

anonimato que aponta a má-fé,

são  o  denominador  comum de

boatos  e  fuxicos.  Essas

novidades  que  surgem  nas

entrelinhas  do  "real",  mas  que

se ancoram na plausibilidade. A

ausência de autores - o sumiço

de quem fez ou mandou; ou a

atribuição a uma instituição ou

a  um  inimigo  satanizado,

tipificam essas mensagens sem

donos,  mas  -  dependendo  da

reação  -  com  temíveis

consequências.  A mensagem  é

transmitida  como  um  "ouviu

dizer" e nessa antiautoria jaz a

sua  autoridade.  Pois,  pelas

regras da comunicação humana,

quanto mais séria a mensagem,

mais  demandamos  saber  a  sua

origem.  Quem  foi  que  disse?

Quem  escreveu?  Quem  deu  a

ordem?

Começo  das  conclusões

do autor: apresentação do

que  está  envolvido  nos

boatos e fuxicos.
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8º parágrafo

No  8º  parágrafo,  o  autor  faz

considerações  sobre  as  origens

dos  boatos  e  fuxicos,  numa

continuação do que está escrito

no parágrafo anterior.

O  boato  e  o  fuxico,  como  já

revelava  o  conto  Quem Conta

Um  Conto  (de  1873!),  de

Machado de Assis, ficam no ar

até  que  alguém  resolva

descobrir quem os originou. E,

na  origem,  podemos  ser

surpreendidos ao descobrir que

autor e o receptor do fuxico, do

conto, da anedota ou do boato,

são a mesma pessoa!

Desenvolvimento  do

parágrafo anterior.

9º parágrafo

No  9º  parágrafo,  o  autor

termina o texto, concluindo pela

natureza  do  boato:  é

incontrolável e fugidio, mas seu

significado pode ser duradouro,

dependendo das circunstâncias.

A  lição  a  ser  discutida  e

aprendida é que o boato tem a

mesma  natureza  incontrolável

da moda, do sucesso, do frouxo

de riso e do gol. Ele nos escapa

e  some  como  um  relâmpago.

Resta  apenas  o  significado

fulgurante  e  este  depende  -

como  no  caso  em  pauta  do

boato  da  suspensão  do  Bolsa-

Família  e  da  doação  de  um

bônus pelo Dia das Mães -  de

nossa  imaginação  a  qual,  por

seu  turno,  está  ligada  a  esse

contexto  eleitoral  antecipado

que  tem  tudo  a  ver  com  o

caráter  inseguro  e  controlador

dos  governantes;  o  que  nos

remete,  de  volta,  a  aspectos

Fechamento do texto, com

a  conclusão  daquilo  que

caracteriza o boato.
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estruturais  de  nossa  história  e

sociologia política que revela o

infinito  turbilhão  humano  com

seus  planos  racionais  e  seus

desejos  ocultos.  Quem  conta

um conto...



197

Apêndice E – Quarta unidade – Material teórico-prático 8

QUARTA UNIDADE

Nesta unidade, trataremos do desenvolvimento dos argumentos num texto, para isso

vamos analisar dois excertos de gêneros diferentes: um argumentativo e o outro literário e

descritivo, para que possamos observar como dois escritores do primeiro time organizam as

suas ideias em parágrafos de modo a torná-las expressivas e claras. Veremos, nesses dois

textos,  bons  exemplos  de  como as  ideias  podem se  organizar,  partindo  dos  períodos  aos

parágrafos  e  destes  ao  todo  do  texto,  que  é  como  um  tecido  de  tramas  de  diferentes

hierarquias e complexidades. 

Todos nós já devemos ter ouvido de um professor que é preciso ter ideias para escrever

sobre um dado assunto. E não poucos de nós sente que não tem grandes ideias para por no

papel, e mesmo aquelas que nos restam fogem como baratas assustadas quando nos dispomos

a escrever. Alguns, mais pessimistas, se recolhem intimidados e desistem, dizendo para si

mesmos que lhes falta o dom, ou mesmo que são desprovidos de ideias, já que suas cabeças

lhes parecem um deserto quando instadas a redigir umas poucas e mal traçadas linhas. Outros,

mais persistentes, buscam em filmes, revistas e livros as ideias que creem não ter, mas isso

não os isentam da síndrome da página em branco e da frustração que ela ocasiona.

O caso,  no entanto,  talvez não tenha nada a ver com a falta de ideias próprias ou

fraqueza de memória para se lembrar daquelas que nos esforçamos por amealhar dos outros. É

bem mais provável que a razão seja o desconhecimento de como apresentar as ideias num

texto,  apesar dos longos anos de labuta com orações,  períodos e parágrafos.  É antes uma

questão de caráter técnico,  ou seja, de como fazer, do que um desprovimento de ideias e

informações.

Aquele velho lugar comum de que é preciso ter ideias para escrever faz muitos de nós

ter a crença de que deveríamos ter muitas ideias extraordinárias para abrilhantar os nossos

textos e causar admiração. Não é atoa que muitos apelam para o falso eruditismo, que não

raro chega ao pedantismo, para dar a impressão de serem sábios e inteligentes. Os parágrafos,

no entanto, parecem uns novelos de conceitos confusos e indeterminados.

Os dois textos que serão analisados aqui poderão nos demonstrar o equívoco que é

acreditar  que  deveríamos ter  as  cabeças  cheias  de pretensas  ideias  importantes,  prontas  a

serem sacadas e arrolhadas no espaço de uma página. Veremos que, obviamente, é preciso ter

8  Este texto foi editado e a parte referente aos exercícios foi retirada.
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ideias para escrever, mas não como geralmente se acredita: elas se ordenam em torno de um

tema, que condiciona o que vai ser escrito,  e são dependentes hierarquicamente umas das

outras, umas principais, outras secundárias. Uma parte substancial do que se escreve é uma

espécie  de  explicação  ou  desvelamento  de  um  subtema,  que  pode  estar  explicitado  no

parágrafo ou ser deduzido a partir do seu contexto.

Regra  geral,  podemos  dizer  que  um  texto  bem  escrito,  além  de  outras  coisas,  é

construído  a  partir  de  um  ideia  tema,  expressa  no  título,  algumas  ideias  principais,

relacionadas ao tema, que constituem o núcleo de sentido de cada parágrafo, e outras ideias

que,  desenvolvem,  explicitam,  exemplificam,  concluem,  etc...  aquelas.  A tecitura  dessas

constelações formada pela inter-relação e interdependência entre ideias mais gerais e mais

específicas é o pulo do gato de uma escrita bem feita. O texto, portanto, ao invés de ser um

aglomerado de muitas ideias, é um processo de explicitação de umas poucas, intimamente

relacionadas e coordenadas em função de um tema central.

Compreender essa natureza hierárquica da organização de um texto não é importante

apenas para quem escreve, mas também é muitíssimo importante para quem lê. A maioria das

pessoas lê um texto como se fosse um disco que deve ser ouvido do princípio ao fim, sem

interrupções. Isso, feito com um texto informativo, produz logo um entupimento da memória

e exaustão, porque tudo aquilo chega sem o devido filtro: ideias importantes e outras menos

importantes, dependentes daquelas, conceitos claros e conceitos mais obscuros se tornam um

aglomerado um tanto indeterminado, difícil de ser compreendido e lembrado.

A compreensão do texto como um conjunto hierarquizado de sentidos,  modifica o

modo como lemos. Sabendo que o texto apresenta diferentes níveis de compreensão, já não o

lemos  como  se  ele  fosse  uma  peça  dramática  a  ser  memorizada,  mas  o  abordamos  de

deferentes maneiras, procurando entendê-lo em etapas: primeiro, uma visão geral, depois, a

busca dos temas mais importantes, partimos dos pontos mais claros e então seguimos para os

mais obscuros, e assim por diante. A leitura tradicional, começando pela primeira linha até

chegar à última, menos com relação a textos literários, é muitas vezes uma grande perda de

tempo.

TEXTO 1

BRINQUEDOS 
Roland Barthes (Mitologias)

O adulto francês considera a criança como um outro eu; nada o prova melhor do que o
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brinquedo francês. Os brinquedos vulgares são assim, essencialmente, um microcosmo adulto;

são reproduções em miniatura de objetos humanos, como se, para o público, a criança fosse

apenas um homem pequeno, um homúnculo a quem só se podem dar objetos proporcionais ao

seu tamanho.

As  formas  inventadas  são  muito  raras;  apenas  algumas  construções,  baseadas  na

habilidade  manual,  propõem  formas  dinâmicas.  Quanto  ao  restante,  o  brinquedo  francês

significa  sempre  alguma  coisa,  e  esse  alguma  coisa  é  sempre  inteiramente  socializado,

constituído pelos mitos ou pelas técnicas da vida moderna adulta:  o Exército,  a  Rádio,  o

Correio,  a  Medicina  (estojo  miniatura  de  instrumentos  médicos,  sala  de  operação  para

bonecas),  a  Escola,  o  Penteado Artístico  (secadores  bobes),  a  Aviação (paraquedistas),  os

transportes  (trens,  citroens,  lambretas,  vespas,  postos  de  gasolina),  a  Ciência  (brinquedos

marcianos).

O fato de os brinquedos franceses prefigurarem  literalmente  o universo das funções

adultas só pode evidentemente preparar a criança a aceitá-las todas, constituindo para ela,

antes mesmo que possa refletir, o álibi de uma natureza que, desde que o mundo é mundo,

criou soldados, empregados do Correio e vespas. O brinquedo fornece-nos assim o catálogo

de tudo aquilo que não espanta o adulto; a guerra, a burocracia, a fealdade, os marcianos etc.

Aliás,  na realidade,  não é  tato a  imitação que constitui  o  signo da abdicação,  mas sim a

literalidade dessa imitação: o brinquedo francês é, em suma, uma cabeça mirrada de índios

Jivaro – onde se reencontram numa cabeça com as proporções de uma maçã, as rugas e os

cabelos do adulto. Existem, por exemplo, bonecas que urinam: possuem um esôfago, e, se

lhes dá a mamadeira, molham as fraldas; sem dúvida, brevemente, o leite transformar-se-á em

água,  em  seus  ventres.  Pode-se,  desta  forma,  prepara  a  menininha  para  a  causalidade

doméstica,  “condicioná-la”  para  a  sua  futura  função  de  mãe.  Simplesmente,  perante  este

universo de objetos fiéis e complicados, a criança só pode assumir o papel do proprietário,

dote com ela utente, e nunca o do criador; ela não inventa o mundo, utiliza-o: os adultos

preparam-lhes gestos sem aventura, sem espanto e sem alegria. Transformam-na num pequeno

proprietário  aburguesado que nem sequer  tem de  inventar  os  mecanismos  de causalidade

adulta, pois já lhe são fornecidos prontos: ela só tem de utilizá-los, nunca há nenhum caminho

a  percorrer.  Qualquer  jogo  de  construção,  se  não  for  demasiado  sofisticado,  implica  um

aprendizado  de  um  mundo  bem  diferente:  com  ele  a  criança  não  cria  nunca  objetos

significativos; pouco lhe importa se eles têm um nome adulto: o que ele exerce não é uma

utilização, é uma demiurgia: cria formas que andam, que rodam, cria uma vida e não uma

propriedade;  os  objetos  conduzem-se  a  si  próprios,  já  não  são  uma  matéria  inerte  e



200

complicada na concha da mão. Mas trata-se de um caso raro: o brinquedo francês, de um

modo geral,  é um brinquedo de imitação, pretende formar crianças-utentes e não crianças

criadoras.

O  aburguesamento  do  brinquedo  não  se  reconhece  só  pelas  suas  formas,  sempre

funcionais,  mas  também pela  sua  substância.  Os  brinquedos  vulgares  são  feitos  de  uma

matéria ingrata, produtos de uma química, e não de uma natureza. Atualmente muitos são

moldados  em  massas  complicadas:  a  matéria  plástica  tem  assim  uma  aparência

simultaneamente grosseira e higiênica, ela mata o prazer, a suavidade, a humanidade do tato.

Um signo espantoso é o desaparecimento progressivo da madeira, matéria no entanto ideal

pela sua firmeza e brandura, pelo calor natural do seu contato; a madeira elimina, qualquer

que seja a forma que sustente, o golpe de ângulos demasiado vivos, e o frio químico do metal:

quando a criança a manipula, ou bate com ela onde quer que seja a madeira não vibra e não

range, produz um som simultaneamente surdo e nítido; é uma substância familiar e poética,

que deixa a criança permanecer numa continuidade de tato com a árvore, a mesa, o soalho. A

madeira não magoa, não se estraga também; não se parte, gasta-se, pode durar muito tempo,

viver com a criança, modificar pouco a pouco as relações entre o objeto e a mão; se morre, é

diminuindo, e não inchando como esses brinquedos mecânicos que desaparecem sob a hérnia

de  uma  mola  quebrada.  A  madeira  faz  objetos  essenciais,  objetos  de  sempre.  Ora,  já

praticamente não existem brinquedos de madeira,  esses “redis dos Vosges” (miniaturas de

animas  que  pastam  na  montanha),  só  possíveis,  é  certo,  numa  época  de  artesanato.  O

brinquedo é doravante químico, de substância e de cor;  a própria matéria-prima de que é

constituído leva a uma cenestesia da utilização e não do prazer. Estes brinquedos morrem,

aliás, rapidamente, e, uma vez mortos, não têm para a criança nenhuma vida póstuma.

ANÁLISE DO TEXTO 1

Título

BRINQUEDOS 

O título estabelece o assunto do texto. É aberto, mas o autor só discutirá o problema do brinquedo

francês ser uma imitação em miniatura do mundo adulto.

Primeiro parágrafo
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O adulto francês considera a criança como um outro eu; nada o prova melhor do que o brinquedo

francês.  Os  brinquedos  vulgares  são  assim,  essencialmente,  um  microcosmo  adulto;  são

reproduções em miniatura de objetos humanos, como se, para o público, a criança fosse apenas um

homem pequeno, um homúnculo a quem só se podem dar objetos proporcionais ao seu tamanho.

A questão do brinquedo francês como uma reprodução em miniatura do mundo adulto é colocada

no primeiro parágrafo. A criança francesa é vista como um adulto em miniatura, o que se comprova

por  seus  brinquedos,  imitações  miniaturizadas  do  mundo  adulto.  Isso  é  apresentado  em dois

períodos, sendo que no segundo há um desdobramento do tema por meio de comentários.

Segundo parágrafo

As  formas  inventadas  são  muito  raras;  apenas  algumas  construções,  baseadas  na  habilidade

manual,  propõem formas dinâmicas.  Quanto ao restante,  o  brinquedo francês  significa sempre

alguma coisa, e esse alguma coisa é sempre inteiramente socializado, constituído pelos mitos ou

pelas técnicas da vida moderna adulta: o Exército, a Rádio, o Correio, a Medicina (estojo miniatura

de instrumentos médicos, sala de operação para bonecas), a Escola, o Penteado Artístico (secadores

bobes),  a  Aviação (paraquedistas),  os  transportes  (trens,  citroens,  lambretas,  vespas,  postos  de

gasolina), a Ciência (brinquedos marcianos).

No segundo parágrafo é dito que poucos são os brinquedos inventados, a maioria deles é cópia.

Tudo o que se diz no parágrafo são desdobramentos e exemplificações dessa ideia: o brinquedo se

refere a alguma coisa adulta, reproduzindo os mitos e técnicas do mundo moderno.

Terceiro parágrafo

O fato de os brinquedos franceses prefigurarem  literalmente  o universo das funções adultas só

pode evidentemente preparar a criança a aceitá-las todas, constituindo para ela, antes mesmo que

possa  refletir,  o  álibi  de  uma  natureza  que,  desde  que  o  mundo  é  mundo,  criou  soldados,

empregados do Correio e vespas. O brinquedo fornece-nos assim o catálogo de tudo aquilo que não

espanta o adulto; a guerra, a burocracia, a fealdade, os marcianos etc. Aliás, na realidade, não é

tanto a  imitação que constitui  o  signo da abdicação,  mas sim a  literalidade dessa imitação:  o

brinquedo francês é, em suma, uma cabeça mirrada de índios Jivaro – onde se reencontram numa

cabeça com as proporções de uma maçã, as rugas e os cabelos do adulto. Existem, por exemplo,
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bonecas que urinam: possuem um esôfago, e, se lhes dá a mamadeira, molham as fraldas; sem

dúvida,  brevemente,  o  leite  transformar-se-á  em água,  em seus  ventres.  Pode-se,  desta  forma,

prepara a menininha para a causalidade doméstica, “condicioná-la” para a sua futura função de

mãe.  Simplesmente,  perante  este  universo  de  objetos  fiéis  e  complicados,  a  criança  só  pode

assumir o papel do proprietário,  dote com ela utente,  e nunca o do criador;  ela não inventa o

mundo,  utiliza-o:  os  adultos  preparam-lhes  gestos  sem  aventura,  sem espanto  e  sem alegria.

Transformam-na  num  pequeno  proprietário  aburguesado  que  nem  sequer  tem  de  inventar  os

mecanismos de causalidade adulta, pois já lhe são fornecidos prontos: ela só tem de utilizá-los,

nunca  há  nenhum  caminho  a  percorrer.  Qualquer  jogo  de  construção,  se  não  for  demasiado

sofisticado, implica um aprendizado de um mundo bem diferente: com ele a criança não cria nunca

objetos significativos; pouco lhe importa se eles têm um nome adulto: o que ele exerce não é uma

utilização,  é  uma  demiurgia:  cria  formas  que  andam,  que  rodam,  cria  uma  vida  e  não  uma

propriedade; os objetos conduzem-se a si próprios, já não são uma matéria inerte e complicada na

concha da mão. Mas trata-se de um caso raro: o brinquedo francês, de um modo geral,  é um

brinquedo de imitação, pretende formar crianças-utentes e não crianças criadoras.

No terceiro parágrafo é dito que o brinquedo prepara as crianças para aceitarem o mundo burguês

dos adultos. O longo parágrafo desenvolve essa ideia se referindo à naturalização do mundo adulto,

ao condicionamento da criança a um mundo sem surpresas, à criação do papel de proprietário,

também  opõe  a  esse  tipo  de  brinquedo  aquilo  que  seria  um  brinquedo  fruto  da  criação,  da

“construção”, uma demiurgia significativa e não imitativa.

Quarto parágrafo

O aburguesamento do brinquedo não se reconhece só pelas suas formas, sempre funcionais, mas

também pela sua substância. Os brinquedos vulgares são feitos de uma matéria ingrata, produtos de

uma química, e não de uma natureza. Atualmente muitos são moldados em massas complicadas: a

matéria plástica tem assim uma aparência simultaneamente grosseira e higiênica, ela mata o prazer,

a  suavidade,  a  humanidade  do tato.  Um signo espantoso  é  o  desaparecimento  progressivo  da

madeira, matéria no entanto ideal pela sua firmeza e brandura, pelo calor natural do seu contato; a

madeira elimina, qualquer que seja a forma que sustente, o golpe de ângulos demasiado vivos, e o

frio químico do metal: quando a criança a manipula, ou bate com ela onde quer que seja a madeira

não vibra e não range, produz um som simultaneamente surdo e nítido; é uma substância familiar e

poética, que deixa a criança permanecer numa continuidade de tato com a árvore, a mesa, o soalho.
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A madeira não magoa, não se estraga também; não se parte, gasta-se, pode durar muito tempo,

viver com a criança, modificar pouco a pouco as relações entre o objeto e a mão; se morre, é

diminuindo, e não inchando como esses brinquedos mecânicos que desaparecem sob a hérnia de

uma mola quebrada. A madeira faz objetos essenciais, objetos de sempre. Ora, já praticamente não

existem brinquedos de madeira, esses “redis dos Vosges” (miniaturas de animas que pastam na

montanha), só possíveis, é certo, numa época de artesanato. O brinquedo é doravante químico, de

substância  e  de  cor;  a  própria  matéria-prima  de  que  é  constituído  leva  a  uma  cenestesia  da

utilização e não do prazer. Estes brinquedos morrem, aliás, rapidamente, e, uma vez mortos, não

têm para a criança nenhuma vida póstuma.

No quarto parágrafo, é discutida a substância de que são feitos os brinquedos burgueses. Isso é

desenvolvido, com a oposição dos brinquedos de plástico aos de madeira, aqueles são sem vida,

enquanto esses são humanos, poéticos e prazerosos ao tato.

ESQUEMA DO TEXTO 1

Há parágrafos  em que o  tema  é exposto  logo no primeiro  período,  no  texto  de  Barthes,  isso

acontece parcialmente, porque às vezes é preciso continuar a ler os períodos seguintes para que o

tema fique claro. Podemos, uma vez conhecidos os temas, fazer um esquema do texto, com suas

ideias  principais  e  secundárias,  como  feito  abaixo:  todo  um  texto,  resumido  às  suas  ideias

fundamentais.

Esquema do texto “Brinquedos”, de Roland Barthes

Título: Brinquedos

1º §: O brinquedo francês é uma reprodução em miniatura do mundo adulto.

 Os brinquedos são um microcosmo adulto.

 Os brinquedos são uma miniatura dos objetos humanos.

 A criança é vista como um homúnculo e seus brinquedos devem ser objetos proporcionais

ao seu tamanho.

2º §: A maior parte dos brinquedos é cópia, poucos são inventados.
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 Poucos brinquedos são dinâmicos.

 Os brinquedos se referem sempre a objetos socializados, constituídos pelos mitos e técnicas

da vida moderna.

 Exemplificação dos tipos de brinquedos referidos.

3º §: Os brinquedos preparam as crianças para aceitarem acriticamente o mundo dos adultos.

 Os brinquedos naturalizam o mundo do adulto.

 Os brinquedos são imitações literais dos objetos.

 Os brinquedos formam uma criança proprietária e não criadora.

 Qualquer jogo de construção (modelo do bom brinquedo) implica em brinquedos criativos

e não em cópias literais do real.

4º§: O brinquedo aburguesado pode ser reconhecido em sua forma e sua substância.

 Os brinquedos são feitos de plástico (uma matéria ingrata) que mata o prazer do tato.

 O desaparecimento dos brinquedos de madeira e as qualidades dela.

 Os brinquedos, agora, são sem vida.

TEXTO 2

A GEOGRAFIA DO SERTÃO DE CANUDOS*

Euclydes da Cunha (Os Sertões, início do segundo capítulo)

Do alto da Serra de Monte Santo atentando-se para a região, estendida em torno num

raio de quinze léguas, nota-se, como num mapa em relevo, a sua conformação orográfica. E

vê-se que as cordas de Serra ao invés de se alongarem para o nascente, medianas aos traçados

do Vaza-Barris e Itapicuru, formando-lhes o divortium aquarum, progridem para o norte.

Mostram-no as serras Grande e do Atanásio, correndo, e a princípio distintas, uma para

NO e outra para N e fundindo-se na do Acaru, onde abrolham os mananciais intermitentes do

Bendegó e seus tributários efêmeros. Unificadas, aliam-se às de Caraíbas e do Lopes e nestas

de novo se embebem, formando-se as massas do Cambaio, de onde irradiam as pequenas

cadeias  do  Coxomongó  e  Calumbi,  e  para  o  noroeste  os  píncaros  torreantes  do  Caipã.

Obediente à mesma tendência, a do Aracati,  lançando-se a NO, à borda dos tabuleiros de

Jeremoabo, progride, descontínua, naquele rumo e, depois de entalhada pelo Vaza-Barris em
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Cocorobó,  inflete  para o poente,  repartindo-se nas  da  Canabrava e  Poço de Cima,  que a

prolongam. Todas traçam, afinal, elíptica curva fechada ao sul por um morro, o da Favela, em

torno de larga planura ondeante onde se erigia o arraial de Canudos – e daí para o norte de

novo se dispersam e descaem até acabarem em chapadas altas à borda do São Francisco.

Deste modo, no ascender para o norte, procurando o chapadão que o Parnaíba escava,

aquele  talude  dos  planaltos  parece  dobrar-se  num  ressalto,  perturbando  toda  a  área  de

drenagem do São Francisco abaixo da confluência do Patamoté, num traçado de torrentes sem

nome, inapreciáveis na mais favorável escala, e impondo ao Vaza-Barris um curso tortuoso do

qual ele se liberta em Jeremoabo, ao infletir para a costa.

Este é um rio sem afluentes. Falta-lhe conformidade com o declive da terra. Os seus

pequenos tributários, o Bendegó e Caraíbas, volvendo águas transitórias,  dentro dos leitos

rudemente escavados,  não traduzem as  depressões do solo.  Têm a existência  fugitiva das

estações chuvosas. São, antes, canais de esgotamento, abertos a esmo pelos enxurros – ou

correntes velozes que, adstritas aos relevos topográficos mais próximos, estão , não raro, em

desarmonia com as disposições orográficas gerais. São rios que sobem. Enchem-se de súbito;

transbordam; reprofundam os leitos, anulando o obstáculo do declive geral do solo; rolam

alguns dias para o rio principal; e desaparecem, volvendo ao primitivo aspecto de valos em

torcicolos, cheios de pedras, e secos.

O próprio Vaza-barris, rio sem nascentes em cujo leito viçam gramíneas e pastam os

rebanhos, não teria o traçado atual se corrente perene lhe assegurasse um perfil de equilíbrio,

através do esforço contínuo e longo. A sua função como agente geológico é revolucionária. As

mais das vezes cortado, fracionando-se em gânglios estagnados, ou seco, à maneira de larga

estrada  poenta  e  tortuosa,  quando  cresce,  empanzinado,  nas  cheias,  capitando  as  águas

selvagens  que  estrepitam  nos  pendores,  volve  por  algumas  semanas  águas  barrentas  e

revoltas,  extinguindo-se  logo  em esgotamento  completo,  vazando  como  o  indica  o  dizer

português,  substituindo-lhe  com  vantagem  a  antiga  denominação  indígena.  É  uma  onda

tombando  das  vertentes  da  Itiúba,  multiplicando  a  energia  da  corrente  no  apertado  dos

desfiladeiros, e correndo veloz entre barrancos, ou entalada em serras, até Jeremoabo.

Vimos como a natureza, em roda, lhe imita o regime brutal – calcando-o em terreno

agro, sem os cenários opulentos das serras e dos tabuleiros ou dos sem-fins das chapadas –

mas feito  um misto em que tais  disposições  naturais  se baralham, em confusão pasmosa:

planícies  que  de  perto  revelam  séries  de  cômoros,  retalhados  de  algares;  morros  que  o

contraste das várzeas faz de grande altura e estão poucas dezenas de metros sobre o solo, e

tabuleiros  que  em  sendo  percorridos  mostram  a  acidentação  caótica  de  boqueirões
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escancelados e brutos. Nada mais dos belos efeitos das denudações lentas, no remodelar os

pendores, no desapertar os horizontes e no desatar – amplíssimos – os gerais pelo teso das

cordilheiras, dando aos quadros naturais a encantadora grandeza de perspectivas em que o céu

e a terra se fundem em difusão longínqua e surpreendedora de cores...

Entretanto, inesperado quadro esperava o viandante que subia, depois desta travessia

em que supõe pisar escombros de terremotos, as ondulações mais próximas de Canudos.

Galgava o topo da Favela**. Volvia em volta o olhar, para abranger de um lance o

conjunto da terra. - E nada mais divisava recordando-lhe os cenários contemplados. Tinha na

frente a antítese do que vira. Ali estavam os mesmos acidentes e o mesmo chão, embaixo,

fundamente revolto,  sob o indumento áspero dos pedregais e caatingas estonadas...  Mas a

reunião de tantos traços incorretos e duros – arregoados divagantes de algures,  sulcos de

despenhadeiros,  socavas  de  bocainas,  criava-lhe  perspectiva  inteiramente  nova.  E  quase

compreendia que os matutos crendeiros, de imaginativa ingênua, acreditassem que “ali era o

céu...”

O arraial, adiante e embaixo, erigia-se no mesmo solo perturbado. Mas vistos daquele

ponto, de permeio a distância suavizando-lhes as encostas e aplainado-os – todos os serrotes

breves  e  inúmeros,  projetando-se  em  plano  inferior  e  estendendo-se,  uniformes,  pelos

quadrantes, davam-lhe a ilusão de uma planície ondulante e grande.

Em roda uma elipse majestosa de montanhas...

*O título não está no livro, mas foi atribuído devido ao sentido geral do texto.

** Morro da Favela, de onde se tinha uma visão privilegiada de Canudos.

ANÁLISE DO TEXTO 2

Título

A geografia do Sertão de Canudos

O  título  circunscreve  o  que  é  apresentado  no  texto:  o  relevo  acidentado  da  região  de

Canudos.

Primeiro parágrafo

Do alto da Serra de Monte Santo atentando-se para a região, estendida em torno num raio de

quinze léguas, nota-se, como num mapa em relevo, a sua conformação orográfica. E vê-se

que as cordas de Serra ao invés de se alongarem para o nascente, medianas aos traçados do
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Vaza-Barris e Itapicuru, formando-lhes o divortium aquarum, progridem para o norte.

No primeiro parágrafo apresentada a configuração geográfica geral que se vê a partir do alto

da Serra de Monte Santo. Num raio de 15 léguas, as serras não seguem o curso dos rios, mas

se dirigem para o norte.

Segundo parágrafo

Mostram-no as serras Grande e do Atanásio, correndo, e a princípio distintas, uma para NO e

outra  para N e fundindo-se na do Acaru,  onde abrolham os mananciais  intermitentes do

Bendegó e seus tributários efêmeros. Unificadas, aliam-se às de Caraíbas e do Lopes e nestas

de novo se embebem, formando-se as massas do Cambaio, de onde irradiam as pequenas

cadeias  do  Coxomongó  e  Calumbi,  e  para  o  noroeste  os  píncaros  torreantes  do  Caipã.

Obediente à mesma tendência, a do Aracati, lançando-se a NO, à borda dos tabuleiros de

Jeremoabo, progride, descontínua, naquele rumo e, depois de entalhada pelo Vaza-Barris em

Cocorobó, inflete para o poente, repartindo-se nas da Canabrava e Poço de Cima, que a

prolongam. Todas traçam, afinal, elíptica curva fechada ao sul por um morro, o da Favela,

em torno de larga planura ondeante onde se erigia o arraial de Canudos – e daí para o norte

de novo se dispersam e descaem até acabarem em chapadas altas à borda do São Francisco.

No segundo parágrafo há uma apresentação detalhada da direção para onde vai cada serra

que se pode ver. A Serra Grande e a do Atanásio, que se unem e depois se ligam às de

Caraíbas e a do Lopes, que formam a do Cambaio, que por sua vez se irradia nas pequenas

cadeias  de  Coxomongó,  Calumbi  e  Caipã.  A serra  do  Aracati  que  se  prolonga  nas  de

Canabrava e Poço de Cima. Todas se dispersam para o norte até a borda do São Francisco.

Terceiro parágrafo

Deste modo, no ascender para o norte, procurando o chapadão que o Parnaíba escava, aquele

talude dos planaltos parece dobrar-se num ressalto, perturbando toda a área de drenagem do

São Francisco abaixo da confluência  do Patamoté,  num traçado de torrentes  sem nome,

inapreciáveis na mais favorável escala, e impondo ao Vaza-Barris um curso tortuoso do qual

ele se liberta em Jeremoabo, ao infletir para a costa.
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O terceiro parágrafo continua o segundo, dando-lhe um fechamento: as serras se espalham

tortuosas em escalas cada vez menores.  O talude dos planaltos se dobra para o Rio São

Francisco até se tornarem insignificantes, fazendo tortuoso o curso do rio Vaza-Barris.

Quarto parágrafo

Este  é  um  rio  sem  afluentes.  Falta-lhe  conformidade  com  o  declive  da  terra.  Os  seus

pequenos tributários, o Bendegó e Caraíbas, volvendo águas transitórias, dentro dos leitos

rudemente escavados, não traduzem as depressões do solo. Têm a existência fugitiva das

estações chuvosas. São, antes, canais de esgotamento, abertos a esmo pelos enxurros – ou

correntes velozes que, adstritas aos relevos topográficos mais próximos, estão, não raro, em

desarmonia com as disposições orográficas gerais. São rios que sobem. Enchem-se de súbito;

transbordam; reprofundam os leitos, anulando o obstáculo do declive geral do solo; rolam

alguns dias para o rio principal; e desaparecem, volvendo ao primitivo aspecto de valos em

torcicolos, cheios de pedras, e secos.

No quarto parágrafo há uma apresentação do rio Vaza-Barris e os seus afluentes. O rio não

desce e seus afluentes Bendegó e Caraíbas são transitórios e sujeitos às vicissitudes do clima

irregular e do relevo torturado.

Quinto parágrafo

O  próprio  Vaza-barris,  rio  sem  nascentes  em  cujo  leito  viçam  gramíneas  e  pastam  os

rebanhos, não teria o traçado atual se corrente perene lhe assegurasse um perfil de equilíbrio,

através do esforço contínuo e longo. A sua função como agente geológico é revolucionária.

As mais das vezes cortado, fracionando-se em gânglios estagnados, ou seco, à maneira de

larga estrada poenta e tortuosa, quando cresce, empanzinado, nas cheias, capitando as águas

selvagens  que  estrepitam  nos  pendores,  volve  por  algumas  semanas  águas  barrentas  e

revoltas,  extinguindo-se logo em esgotamento completo,  vazando como o indica o dizer

português,  substituindo-lhe  com vantagem a  antiga  denominação  indígena.  É  uma  onda

tombando  das  vertentes  da  Itiúba,  multiplicando  a  energia  da  corrente  no  apertado  dos

desfiladeiros, e correndo veloz entre barrancos, ou entalada em serras, até Jeremoabo.

No quinto parágrafo é feita uma apresentação detalhada do Vaza-Barris. O rio não é perene,

ele é esburacado e tortuoso e se inunda quando chove, descendo rápido os desfiladeiros, mas
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logo se torna seco.

Sexto parágrafo

Vimos como a natureza, em roda, lhe imita o regime brutal – calcando-o em terreno agro,

sem os cenários opulentos das serras e dos tabuleiros ou dos sem-fins das chapadas – mas

feito um misto em que tais disposições naturais se baralham, em confusão pasmosa: planícies

que de perto revelam séries de cômoros, retalhados de algares; morros que o contraste das

várzeas faz de grande altura e estão poucas dezenas de metros sobre o solo, e tabuleiros que

em sendo percorridos mostram a acidentação caótica de boqueirões escancelados e brutos.

Nada mais dos belos efeitos das denudações lentas, no remodelar os pendores, no desapertar

os horizontes e no desatar – amplíssimos – os gerais pelo teso das cordilheiras, dando aos

quadros naturais a encantadora grandeza de perspectivas em que o céu e a terra se fundem

em difusão longínqua e surpreendedora de cores...

No sexto parágrafo faz-se referência às semelhanças entre a natureza mais ampla e o Vaza-

barris, no que diz respeito à geografia convoluta (Isso, obviamente, é uma imagem, porque o

Vaza-Barris é o que é, devido ao próprio relevo que percorre.). O terreno é agro e pobre; as

planícies são recortadas; a morraria baixa, os boqueirões brutos: a natureza é feia, sem os

encantos dos gerais.

Sétimo parágrafo

Entretanto, inesperado quadro esperava o viandante que subia, depois desta travessia em que

supõe pisar escombros de terremotos, as ondulações mais próximas de Canudos.

No sétimo parágrafo faz-se um contraste entre aquela natureza rude apresentada até agora e

as ondulações próximas a Canudos.

Oitavo parágrafo

Galgava o topo da Favela. Volvia em volta o olhar, para abranger de um lance o conjunto da

terra. - E nada mais divisava recordando-lhe os cenários contemplados. Tinha na frente a

antítese  do  que  vira.  Ali  estavam  os  mesmos  acidentes  e  o  mesmo  chão,  embaixo,
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fundamente revolto, sob o indumento áspero dos pedregais e caatingas estonadas... Mas a

reunião de tantos traços incorretos e duros – arregoados divagantes de algures, sulcos de

despenhadeiros,  socavas  de  bocainas,  criava-lhe  perspectiva  inteiramente  nova.  E  quase

compreendia que os matutos crendeiros, de imaginativa ingênua, acreditassem que “ali era o

céu...”

O  oitavo  parágrafo  continua  o  antecedente,  descrevendo  o  contraste  da  geografia  vista

anteriormente  com a  que  se  pode  ver  a  partir  do  Morro  da  Favela,  de  onde  parece  se

descortinar  um outro  relevo,  os  mesmos  acidentes  geográficos  estão  ali,  mas  são  vistos

noutra perspectiva.

Nono parágrafo

O arraial, adiante e embaixo, erigia-se no mesmo solo perturbado. Mas vistos daquele ponto,

de permeio a distância suavizando-lhes as encostas e aplainado-os – todos os serrotes breves

e inúmeros, projetando-se em plano inferior e estendendo-se, uniformes, pelos quadrantes,

davam-lhe a ilusão de uma planície ondulante e grande.

O nono parágrafo é uma continuidade do sétimo e do oitavo, onde se afirma que o contraste

percebido se deve à visão que se tem de cima, criando uma ilusão de uma planície ondulada.

A geografia de Canudos é a mesma, mas o ponto de vista a partir da Serra da Favela suaviza

o que se vê, dando uma ilusão de graciosidade para um terreno acidentado e áspero.

Décimo parágrafo

Em roda uma elipse majestosa de montanhas...

No décimo parágrafo a apresentação do que se pode ver a partir do morro da Favela chega a

seu ápce.

ESQUEMA DO TEXTO 2

O texto de Os Sertões, que é basicamente descritivo, tem uma apresentação das ideias um

pouco  diversa  da  que  vimos  no  de  Barthes.  Os  parágrafos  configuram  diferentes

enquadramentos da natureza que circunscreve Canudos, à semelhança das tomadas de um
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filme: a cada momento se foca uma coisa diferente. Para se chegar à ideia central deles, na

maioria das vezes, é preciso lê-los inteiros. 

A distribuição dos parágrafos, no texto de Euclydes da Cunha, às vezes poderia ser feita de

um modo diferente, porque ele prefere atribuir um parágrafo a cada perspectiva nova de seu

olhar,  mas  há  momentos  em que  um parágrafo  continua  um aspecto  do  anterior,  sendo

portanto, subordinado a ele de modo tão próximo que, se o autor quisesse, poderia ajuntá-los.

Por  razões  estéticas,  no  entanto,  objetivando  dar  uma  descrição  detalhada  e  pujante  do

cenário, cada aspecto da realidade é relevante e apresentada separadamente.

Esquema do texto “A geografia do Sertão de Canudos” do início do segundo

capítulo dos Sertões de Euclydes da Cunha

Título: A geografia do Sertão de Canudos

1º §: Visão geral da geografia da região de Canudos como vista do alto da Serra de Monte

Santo.

 As serras não seguem o curso dos rios, em direção ao nascente, mas se dirigem para o

norte.

2º §: Descrição detalhada do modo como as serras se dirigem para o norte.

 Serra Grande e do Atanásio se juntam e se ligam à de Caraíbas e à do Lopes.

 As serras de Caraíbas e do Lopes formam a do Cambaio que se divide em pequenas

cadeias.

 A serra do Aracati se prolonga nas de Canabrava e Poço de Cima.

 Todas as serras se espalham para o norte em direção ao Rio São Francisco.

3º  §:  As  serras  (planaltos)  se  espalham tortuosas  para  o  norte  em direção  ao  Rio  São

Francisco.

 Os planaltos se espalham em direção ao Rio São Francisco ao norte e fazem o curso

do Vaza-Barris tortuoso.

4º§: O rio Vaza-Barris e os seus afluentes
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 O Vaza-Barris parece subir.

 Os  afluentes  do  Vaza-Barris,  Bendegó  e  Caraíbas,  não  são  perenes  e  têm  uma

geografia acidentada.

5º§: O Rio Vaza-Barris.

 O rio não é perene e tem uma geografia acidentada.

 Quando o rio se enche, suas águas descem os desfiladeiros, mas em pouco tempo fica

seco.

6º§: A natureza imita a geografia do Vaza-Barris.

 A geografia geral é acidentada e pobre.

 A natureza vista não tem os encantos dos gerais.

7º§: As ondulações próximas a Canudos contrastam com o quadro geográfico já descrito.

8º§: Visão a partir do Morro da Favela.

 Uma nova visão do terreno.

 Os acidentes naturais continuam lá, mas são suavizados pela perspectiva que cria

uma nova percepção da região.

9º§: Razões para o contraste visto do topo do Morro da Favela.

 O ponto de vista do topo do Morro da Favela suaviza a visão da geografia acidentada,

criando uma ilusão de se verem planícies onduladas.

10º§: Apresentação final do que se pode ver a partir do Morro da Favela.
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Apêndice F – Quinta unidade – Material teórico-prático9 

QUINTA UNIDADE

A argumentação nos textos

Nos comentários sobre alguns daqueles textos da unidade 1, fiz referência a problemas

de argumentação que os mesmos apresentavam. Argumentação é uma palavra polissêmica, e

no senso comum atribuímos-lhe o significado de defender uma ideia. Esse significado está

historicamente ligado à teoria aristotélica da argumentação, com os seus entimemas, topos,

papéis  argumentativos,  provas,  etc...  A  concepção  que  estava  pressuposta  em  meus

comentários  inclui  esses  sentidos,  mas  vai  além,  tendo  sua  origem nos  estudos  sobre  a

enunciação.

Essa  noção  mais  abrangente  tem  relação  ao  ter  o  que  dizer,  às  estratégias  de

interlocução,  ou seja,  à  relação discursiva  entre  sujeitos  de  discurso.  Quando falamos ou

escrevemos,  sempre temos  um outro em perspectiva,  mesmo que esse outro sejamos nós

mesmos,  e  é  nessa  relação  constitutiva  do  discurso  que  a  argumentação  ou  a  não

argumentação se dá. Assim, se temos o que falar e sabemos como falar sobre um dado tema e

o  interlocutor  real  ou  imaginário  não  nos  sufoca,  nosso  discurso  será  argumentativo,  na

medida em que tratamos das ideias com propriedade.  Por outro lado, se não temos muita

clareza do que estamos falando ou de como deveríamos falar e/ou tememos a imagem do

interlocutor, “perdemos a fala” e o nosso discurso se transforma num emaranhado de ideias

desconexas, não havendo portanto argumentação.

Apresento abaixo três exemplos do livro “Problemas de redação”, de Alcir Pécora,

com problemas argumentativos da natureza daqueles que estou tentando esclarecer aqui. Vou

fazer uma análise deles, para esclarecer em que sentido a argumentação está sendo tratada

neste texto.

a) Atualmente, o cientista ainda é visto com olhos diferentes! Ele é, no pensamento geral,

o  'sabe-tudo'  da  ciência,  da  tecnologia.  E  assim  como  existe  especialização  em

história, há especialização nas ciências exatas. É assim que surge o senhor cientista.

b) É difícil comparar a escrita e a pintura porque as duas coisas não se identificam, não

9  Este texto foi editado e a parte referente aos exercícios foi retirada.
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só na sua totalidade, mas também no seu mais profundo sentido interior.

c) A sociedade é uma estrutura onde se uma peça não funciona para o todo as outras

também tem de parar.

Numa primeira e superficial leitura dos fragmentos, eles talvez nos pareçam um pouco

esquisitos,  porque parece  que  não é  bem assim que  as  coisas  são  escritas,  embora  esses

modelos de organização textual se multipliquem nas redações; porém ande está mesmo o

problema?

No  primeiro  exemplo,  os  dois  períodos  iniciais  estão  se  referindo  a  uma

excepcionalidade do cientista, mas repentinamente o parágrafo muda a direção do discurso.

“E assim como” nos dá a entender que o autor do texto vai acrescentar uma informação que é

uma implicação da primeira, uma consequência, uma exemplificação, etc..., mas a informação

nova é completamente não relacionada com a anterior: não há nada, semanticamente, que

relacione especialização em história e em ciências exatas com a informação que foi dada

inicialmente, a expectativa criada por “E assim como” fica frustrada. O mesmo acontece com

“É assim que”, no último período. Essa expressão deveria indicar como surgem os cientistas,

no  entanto  a  relação de  ser  cientista  e  as  especializações  referidas  anteriormente  é  vaga.

Parece que o autor sabe que “E assim como” e “É assim que” servem para implicar e concluir,

mas no texto a implicação é indevida e a conclusão se dá no vazio, fazendo o seu texto ficar

incoerente, porque a disposição dos argumentos e o uso equivocado das conexões prejudicam

a sua significação.

Os dois outros exemplos, que parecem não ter problema nenhum, também falham no

que se refere à argumentação, porque criam um discurso generalizante e vazio de sentido. O

que, no exemplo (b), se quer dizer, quando se afirma que texto e pintura não se identificam em

sua totalidade? Que totalidade é essa? O que vem a ser o “mais profundo sentido interior da

escrita e da pintura”? No exemplo (c),  se busca aproximar do discurso técnico-científico,

como se assim a autoridade desse discurso se incorporasse ao novo texto que está sendo

escrito, mesmo que vago. Esse dois excertos são exemplos de como o autor, não tendo muito

a dizer, assim mesmo vai enchendo o espaço com palavras que parecem dar ao seu discurso

um sentido emprestado de algum outro que tenha autoridade reconhecida socialmente,  tal

como o  da  filosofia,  da  ciência,  da  religião,  etc...  O exemplo  (b)  quer  dar  ares  de  uma

profundidade filosófica, marcada no texto por “totalidade” e “profundo sentido interior”; já o

exemplo  (c)  busca  no  discurso  científico  palavras  que  o  identifiquem com tal  discurso,
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elevando assim a sua respeitabilidade. Nesses dois exemplos, a estratégia é semelhante, pois a

falta do que dizer é supostamente compensada por algumas palavras “de respeito” que, por

estarem  ali  presentes,  catapultariam  o  vazio  das  ideias  à  respeitabilidade  dos  discursos

imitados. Esse tomar emprestado palavras e expressões de discursos com credibilidade é uma

forma de despistamento, em que o texto infla o seu não dizer com o aparente dizer que estaria

magicamente presente naqueles discursos.

Pécora diz que a argumentação é “uma propriedade fundamental da caracterização da

linguagem como discurso”. Isso quer dizer que o discurso se constitui argumentativamente, e,

se a argumentação é falha, isso se deve a problemas no que respeita às condições de produção

do  discurso.  A aprendizagem da  fala  se  dá  de  maneira  quase  inconsciente  em situações

contextualizadas em que interagimos com as demais pessoas. Começamos com os familiares

mais próximos, até que um dia nos sentimos completamente em casa em uma conversa, até

com um estranho. O mesmo deveria acontecer com a escrita, contudo isso quase sempre não

acontece, porque ela não se configura sempre como um processo de interação, em que um eu

se  coloca  em  relação  com  um  outro  e  tem  algo  a  lhe  dizer.  Diferentemente  da  fala,  a

experiência escrita muitas vezes se dá um tanto às cegas, de tal maneira que não temos clareza

de quem é nosso interlocutor, nem os modos como podemos nos dirigir a ele. Assim, quando

somos instados a escrever algo, ficamos sem o que dizer, porque nos faltam o para quem e o

como. O que nos resta é uma escrita balbuciante e não discurso, do qual nos sentimos dono.

Nos exemplos acima, podemos ver como a falta do que dizer leva a um texto truncado

ou à multiplicação de palavras que, ao fim, não dizem muito; temos ali basicamente dois

modos como a argumentação falha. No primeiro deles, há um problema múltiplo, relacionado

à coesão e à coerência do texto: “E assim como” e “É assim que” são elementos que deveriam

relacionar as informações que vêm a seguir com aquelas que acabam de ser dadas, no entanto

não é isso que se dá, a informação seguinte não tem nada a ver com a anterior, o que faz o

texto ficar incoerente, e, porque sem sentido, também falho argumentativamente.  No segundo

modo, exemplificado por (b) e (c), o que encontramos é um palavrório estéril, um clássico

encher linguiça, chamado em linguística de estratégias de preenchimento, em que as palavras

se multiplicam sem nada acrescentar ao texto.

A argumentação, portanto, não é um fato isolado dos textos, ela se dá por meio dos

recursos usados para constituí-los. Progressão temática, coesão e coerência estão intimamente

relacionadas e a argumentação é feita por meio desses e de outros recursos. Textos repetitivos,

fragmentados ou incoerentes, consequentemente, terão problemas argumentativos, porque em

todos os casos as estratégias de interlocução ficam prejudicadas.
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O que levaria, então, um texto a ser argumentativo, no sentido que está sendo tomado

aqui? Primeiramente é necessário que ele seja um espaço para uma interlocução, em que o seu

produtor saiba quem é o seu interlocutor, o que lhe dizer e como se dirigir a ele; coisa que

deveria ser proporcionada por nossa experiência escolar. No que diz respeito às estratégias

textuais, os textos devem progredir, sem repetições desnecessárias, as suas partes devem estar

devidamente  relacionadas,  estruturadas  e  encadeadas  pelos  mais  diversos  recursos

empregados para esse fim e devem ser coerentes umas em relações às outras.

Agora apresento uma análise do artigo “Manifestações e a torre de marfim”, de Frei

Betto, com o objetivo de verificar como a argumentação é realizada nele.

MANIFESTAÇÕES E A TORRE DE MARFIM 

Frei Betto

As recentes manifestações de rua no Brasil surpreenderam os governos – municipais,

estaduais e federal. Autoridades, perplexas, se interrogam: como é possível? Quem está por

trás? Quem monitora? E reagem com a única e malfadada lição aprendida em 21 anos de

ditadura: repressão policial.

Nossas autoridades se encastelam na torre de marfim.  Como se o Brasil  fosse um

planeta distante desse orbe terrestre em que pipocam manifestações de rua em todos os cantos,

do Occupy Wall Street à Praça Tahrir  no Cairo,  da periferia de Paris  à Praça Taskim em

Istambul.

A pergunta “o que está por trás?” encontraria resposta se o governo prestasse atenção

ao óbvio à frente dos olhos: a insatisfação dos jovens. A mesma insatisfação que levou a

geração ora no poder às manifestações estudantis da década de 1960 e à guerrilha urbana na

década de 1970. A mesma insatisfação que mobilizou trabalhadores em greves na virada das

décadas de 1970-80 e deu origem ao PT, há 10 anos no comando do país. A diferença é que,

outrora,  a  polícia  infiltrava  seus  agentes  em diretórios  estudantis  e  sindicatos,  partidos  e

grupos clandestinos e, recebidas as informações, agia preventivamente. Agora a mobilização

ocorre  via  redes  sociais,  mais  difíceis  de  serem  controladas  (não  impossíveis,  como

demonstrou  Snowden,  o  jovem estadunidenses  que  revelou  ao  mundo  que  a  Agência  de

Segurança Nacional dos EUA invade o computador de milhões de pessoas).

O que há de óbvio é que nossas autoridades castraram todas as vias de interlocução

com os movimentos sociais, quando muito tolerados, jamais valorizados. Cadê os conselhos

políticos  com  presença  de  lideranças  populares?  E  os  comitês  gestores?  E  a  Secretaria

Nacional de Juventude? Cadê a UNE? E os canais de diálogo com a juventude? Instalado na
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torre  de  marfim,  o  governo  se  surpreende  a  cada  nova  manifestação:  de  sem  terra,  de

indígenas, de usuários de transporte coletivo, de descontentes com a inflação, e até com as

vaias à presidente Dilma na abertura da Copa das Confederações. 

Quem não dialoga acaba se isolando e apela à repressão como todo aquele que se sente

acuado.  É hora de nossas autoridades deixarem a torre  de marfim, largarem os binóculos

centrados nas eleições de 2014 e pisarem na realidade. A cabeça pensa onde os pés pisam. E a

realidade é a estabilidade econômica ameaçada; a reforma agrária travada; as terras indígenas

invadidas (pelo agronegócio e por obras suntuosas do governo); a desoneração da indústria

automobilística predominando sobre o investimento público em transporte coletivo; o rabo

preso de autoridades com a “caixinha” de empresas privadas etc. 

Como é realizado o processo argumentativo nesse texto de Frei Betto? Primeiro,  é

preciso perguntar se o autor não se perde no que diz respeito ao que pretende dizer. Podemos

ver que o tema central do texto é defender que as manifestações surpreenderam os governos

porque estes se isolaram numa torre de marfim e não estão ouvindo a sociedade. Objetivando

desenvolver esse seu argumento, o autor constrói o texto, seguindo o seguinte roteiro : 

a) As autoridades foram surpreendidas pelas recentes manifestações.

b) As autoridades não percebem o Brasil no contexto da atualidade.

c) O que está por traz das manifestações, obviamente, é a insatisfação dos jovens.

d) As autoridades não têm interlocução com os movimentos sociais e com os jovens.

e) Está na hora das autoridades saírem de seu isolamento e botarem os pés na realidade.

Podemos ver que as ideias do autor se desenvolvem coerentemente, porque os temas

de todos os parágrafos  estão inter-relacionados e  estão em função do seu tema central:  a

afirmação de que a surpresa das autoridades com as manifestações se deve ao seu isolamento.

A partir das ideias centrais do texto, podemos sintetizá-lo num enunciado que expressa o seu

significado básico: As recentes manifestações surpreenderam as autoridades, porque elas se

desligaram da  situação atual  do país  e  não  percebem que a  causa  das  manifestações  é  a

insatisfação  dos  jovens.  Porque  não  têm  articulação  com  a  sociedade  é  que  elas  se

surpreendem, mas está na hora de deixarem o isolamento e encararem a realidade.

A partir do que acabo de demonstrar, podemos dizer que há argumentação no texto, no

sentido de que as ideias estão apropriadamente apresentadas nele, de que seus argumentos

seguem uma lógica coerente e de que não há nenhum desvio em relação ao que o autor se

propôs a dizer.
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Podemos  encontrar  também procedimentos  argumentativos  adequados,  na  maneira

como as ideias do texto são relacionadas e encadeadas por meio de uma variedade de recursos

linguísticos: semanticamente, por palavras, expressões, tempos verbais; relações de oposição,

concordância, discordância, implicação, exclusão, etc... Vejamos:

1º§ “Governos” é retomado por “autoridades” e pelo verbo “reagem”.

2ª§ “autoridades” retoma “governos” do 1º§; “como” apresenta a conformidade do isolamento

dos governos com uma visão alienada do Brasil.

3º§ “o que está por trás?” retoma a mesma pergunta feita no 1º§; “A mesma insatisfação” é

retomada duas vezes, enfatizando a sua obviedade; “A diferença é que” coloca em contraste a

insatisfação do presente e a do passado; “outrora” e “agora” opõem passado e presente.

4º§ “O que há de óbvio” retoma a óbvia insatisfação do jovens, apresentada no 3º § “ nossas

autoridades  castraram  todas  as  vias  de  interlocução  com  os  movimentos  sociais”  é  um

exemplo do isolamento das autoridades; uma série de “cadês”, exemplificam o isolamento das

autoridades; “torre de marfim” retoma a ideia já apresentada várias vezes.

5º§ “Quem não dialoga” relaciona-se à torre de marfim e ao isolamento; “apela à repressão”

retoma “repressão” no 1º§; “realidade” é enfaticamente reiterada, retomando o que foi dito no

2º§.

Em todos os aspectos da análise, podemos confirmar que o autor emprega todos os

recursos necessários para que seu texto esteja adequadamente escrito. O texto,  portanto,  é

argumentativo e cumpre o seu objetivo significativo.
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Apêndice G – Sexta unidade – Material teórico-prático 10 

SEXTA UNIDADE

A paráfrase: sua negligência custa alto

Passamos muitos anos na escola, montanhas de atividades passam pela nossa frente,

mas no final não nos damos muito conta do que aconteceu. Quantos cadernos de exercícios

teremos preenchido até o fim do ensino médio? Mas apesar da quantidade do que fizemos, de

quanto nos lembramos realmente? Todas aquelas horas passadas nos bancos escolares, mas

quando tentamos nos dar conta do que nos restou, o saldo é minguado.

Não precisamos nem ter sido alunos de escolas produtivistas para nos dar conta de que

o tarefismo não ensina nada. Mesmo quem foi aluno do ensino público já “tarefou” bastante,

mas terá que concordar que as horas cumpridas não renderam tanto assim. Recebe um prêmio,

quem ainda tem na memória as regras de acentuação,  os tipos  de oração subordinada,  as

conjunções, etc...  Isso para falar só no que respeita a língua portuguesa. Aliás, tarefas em

excesso para dar conta de conteúdo acaba por intoxicar o saber.

Depois de todos os anos preenchendo cadernos, não nos lembramos de quase nada, e

aquilo  de  que  lembramos  parece  apenas  uma  coleção  de  fatos  ou  regras  nos  quais  não

conseguimos encontrar nenhuma relevância.  Então olhamos para o que ainda nos resta de

lembrança e vemos um emaranhado de coisas indistintas. 

A  paráfrase  é  uma  dessas  coisas  que  um  dia  qualquer  estudamos  sem  muito

entusiasmo e passamos para frente.  Estava lá numa página do livro didático e não vimos

nenhuma razão para dar muita importância a ela. Ver a paráfrase, no entanto, apenas como

mais uma tarefa a ser realizada e depois esquecida é como se jogássemos fora um diamante

porque ele se parece com as outras pedras.

A essa altura, vocês podem estar se perguntando: Que diabos tem a paráfrase para ser

assim tão importante? Quem está na universidade, provavelmente já deve ter ouvido falar em

intertextualidade.  Fala-se tanto em intertextualidade que acabamos por acreditar que ela é

importante, mesmo que não a compreendamos muito bem. A intertextualidade é mesmo uma

coisa muito importante da língua e está intimamente relacionada à paráfrase. A verdade é que

o nosso discurso é um retalho de outros discursos que parafraseamos, na maior parte das

vezes sem nenhuma consciência do processo.

10  Este texto foi editado e a parte referente aos exercícios foi retirada.
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Não é possível  haver  cultura sem a intertextualidade,  porque todo o nosso mundo

apreendido pela linguagem é herdado de todos aqueles que falam ou já falaram. Desde que

nascemos, até morrermos, viveremos um incessante processo de apropriação/reconstrução dos

discursos que nos rodeiam e de os reproduzir  e passar adiante.  É assim com a língua,  as

crenças, os costumes, e é isso que nos faz participantes de uma identidade cultural, à qual

jamais poderíamos pertencer se não pudéssemos copiar e reelaborar o que já estava disponível

para nós.

Se a  intertextualidade  constitui  a  nossa linguagem, não poderia  estar  fora da vida

intelectual, uma vez que ela é essencialmente linguística. Aliás, na vida intelectual ela é ainda

mais evidente, uma vez que, se no mais podemos ter a ilusão de que somos os donos da nossa

linguagem,  nela  é  muito  evidente  a  presença  do outro.  Desde que  começamos  a  estudar,

sabemos que vamos atrás de algo que já foi construído, com o objetivo de incorporá-lo à

nossa  vida:  o  professor,  o  livro,  os  textos,  as  imagens,  tudo nos  revela  que  o  saber  está

circulando e nos chega de muitas fontes cruzadas.

A paráfrase é a única forma de nos apropriarmos e reconstruirmos o pensamento já

produzido.  Estudar  é  transformar  o  discurso  dos  outros  em  nosso  próprio,  e  não  há

desenvolvimento do saber sem história: ele se dá no contexto de um incessante diálogo com o

já  elaborado.  Um  estudioso,  então,  se  quiser  compreender  como  se  produz/elabora  o

conhecimento deverá dar muita atenção às formas de parafrasear.

Na  academia,  quem  pretende  produzir  textos  adequadamente  precisa  aprender

parafrasear, se não fizer isso estará em apuros. Vocês mesmos já devem ter experimentado

alguns sufocos se não manejam bem as técnicas parafrásicas. Quem já não ouviu o professor

dizer que os textos teóricos estudados nas disciplinas precisam ser incorporados aos trabalhos

produzidos para concluí-las? Mais é aí que mora o perigo, quem não sabe parafrasear faz

cópia e quem copia simplesmente está cometendo plágio.

O  plágio  é  o  bicho  papão  da  academia  e  nesses  tempos  de  internet  virou  uma

verdadeira epidemia: copiar e colar é sinônimo de fazer pesquisa para muita gente. Não saber

parafrasear  e  atribuir  os  devidos  créditos  a  quem  de  direito,  no  entanto,  já  deu  muito

reprovação  para  graduandos  e  perda  de  títulos  para  mestres  e  doutores.  Quem não  sabe

parafrasear pode passar por desonesto, mesmo sem o sê-lo realmente.

Além  de  ser  essencial  para  os  trabalhos  acadêmicos,  a  paráfrase  é  uma  ótima

ferramenta  para  desenvolvimento  de  nossa  escrita,  porque  fazendo  uso  dela  podemos

vislumbrar os caminhos seguidos por um autor para produzir um texto e também reelaborar os

seus pensamentos de uma outra maneira. Tomar o texto de alguém e tentar reescrevê-lo de
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outro modo é um excelente exercício de reelaboração, síntese e expansão de ideias, ou seja,

desenvolvemos a nossa escrita tendo a escrita do outro em perspectiva, dando às ideias alheias

um estilo pessoal.

Parafrasear  é  um  exercício  de  compreensão.  Quem  tem  boa  memória,  mas  não

consegue reelaborar o conhecimento em seus próprios termos, na verdade não sabe. Por isso é

que a decoreba pura e simples não é um saber; só sabemos de fato o que podemos reelaborar e

transformar em discurso pessoal. Quando de fato sabemos, podemos resumir um pensamento

em poucas palavras ou estendê-lo largamente: dizemos um discurso numa frase e uma frase

num discurso. Uma pessoa com a síndrome de savant pode saber de cor livros inteiros, mas

como sua capacidade de parafrasear é reduzida, ela nunca pode dizer o significado do que tem

na memória, portanto não sabe, é só um gravador humano.

Tendo em vista a provável insuspeita importância da paráfrase para a vida intelectual,

este curso vai chegando ao seu final dedicando uma unidade para exercitá-la. Não é muito,

mas  pelo  menos  é  um momento  para  chamarmos  a  atenção  para  essa  tão  negligenciada

habilidade que, por isso, causa muitas dores de cabeça a quem tem a escrita como atividade.

Permitir a tomada de consciência da centralidade da paráfrase para o saber e o escrever já é

uma boa coisa para um curso com as limitações de tempo e presença física como este. 

Comecemos então a falar  das particularidades da paráfrase,  do que a caracteriza e

apresentar exemplos de como podem ser feitas.

Como já disse anteriormente, parafrasear é reescrever um texto em nossos próprios

termos. A extensão da paráfrase pode ser muito variável, podendo ser maior ou menor que o

original, sem que haja um limite para essas transformações a não ser o significado. De uma

certa maneira, um resumo é uma paráfrase, em que só as ideias mais centrais são levadas em

conta, e sabemos que há vários tipos de resumos de diferentes extensões, que são feitos tendo

em vista certos objetivos específicos, como um abstract ou uma resenha. Há também vários

níveis de ampliação, quando se explica uma citação bíblica ou de alguma pessoa importante, é

paráfrase que se está fazendo. Quando se diz “Ele quer dizer que...” está-se diante de uma.

Temos, às vezes, livros inteiros que são paráfrases de expressões muito curtas, isto é muito

comum em textos religiosos.

Ao fazer referência às possíveis extensões da paráfrase, podemos ter ficado um pouco

confusos,  porque  parece  que  esse  assunto  é  um  pouco  mais  profundo.  Não  vamos  nos

preocupar com tantas nuances que podem estar relacionadas à paráfrase, porque o que nos

interessa  é  um tipo  bem mais  simples,  do  qual  precisamos  usar  bem no  dia  a  dia.  São

estratégias que temos de usar para incorporar os argumentos dos autores em nossos trabalhos
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escritos, como TCC, teses, etc...

Vamos usar, como exemplo de paráfrase, um que está no livro “Como fazer uma tese

em ciências humanas”, de Umberto Eco, e outro que está numa apresentação da professora

Flávia Maria Pires, começando pelos textos originais seguidos por suas reescritas. O exemplo

de Eco se caracteriza por uma reprodução, em que o novo texto tem mais ou menos a mesma

extensão do original; o exemplo de Flávia é um comentário explicativo, em que o novo texto é

mais extenso que o original.

Exemplo de Umberto Eco, usando um trecho do livro “Os fanáticos do apocalipse” de

Norman Cohn.

Texto original: 

A  vinda  do  anticristo  deu  lugar  a  uma  tensão  ainda  maior.  Sucessivas  gerações

viveram numa constante expectativa do demônio destruidor, cujo reino seria efetivamente um

caos sem lei, uma época consagrada à rapina e ao saque, à tortura e ao massacre, mas também

o prelúdio de uma conclusão que se ansiava,  a Segunda Vinda e o Reino dos Santos.  As

pessoas estavam sempre alertas, atentas aos “sinais” que, de acordo com a tradição profética,

anunciariam e acompanhariam o último período de “desordens” , e uma vez que os “sinais

incluíam  maus  governantes,  discórdia  civil,  guerra,  seca,  fome,  peste,  cometas,  mortes

imprevistas de pessoas eminentes e um estado de pecado generalizado, nunca ouve qualquer

dificuldade em descobri-los.

Um boa paráfrase:

Cohn é muito explícito a esse respeito. Debruça-se sobre a situação de tensão típica

deste período, em que a expectativa do Anticristo é ao mesmo tempo expectativa do reino do

demônio, inspirado na dor e na desordem e prelúdio da chamada Segunda Vinda, a Parusia, a

volta de Cristo triunfante. E numa época dominada por acontecimentos dolorosos, saques,

rapinas, fomes e pestes, não faltavam às pessoas os “sinais” correspondentes aos sintomas que

os textos proféticos tinham sempre anunciado como características da vinda do Anticristo.

Uma falsa paráfrase:

Segundo  Cohn...  (Segue-se  uma  lista  de  opiniões  expressas  pelo  autor  noutros
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capítulos) Por outro lado, é necessário não esquecer que a vinda do anticristo deu lugar a uma

tensão  ainda  maior.  As  diversas  gerações  viviam  em  constante  expectativa  do  demônio

destruidor, cujo reino seria efetivamente um caos sem lei, uma época consagrada à rapina e ao

saque,  à  tortura e ao massacre,  mas também o prelúdio da Segunda Vinda ou Reino dos

Santos. As pessoas estavam sempre alertas, atentas aos “sinais” que, de acordo com a tradição

profética, anunciariam e acompanhariam o último “período de desordens”: e uma vez que

estes “sinais incluíam os maus governantes, a discórdia civil, a guerra, a seca, a fome, a peste

e os cometas, bem como as mortes imprevistas de pessoas importantes (além de um estado de

pecado generalizado), nunca ouve qualquer dificuldade em descobri-los.

Uma paráfrase quase textual que evita plágio:

O mesmo Cohn já citado recorda, por outro lado, que “a vinda do Anticristo deu lugar

a  uma  tensão  ainda  maior”.  As  diversas  gerações  viviam  em  constante  expectativa  do

demônio destruidor “cujo reino seria efetivamente um caos sem lei, uma época consagrada à

rapina e ao saque, à tortura e ao massacre,mas também o prelúdio de uma conclusão por que

se ansiava, a Segunda Vinda e o Reino dos Santos. As pessoas estavam sempre alertas aos

sinais  que,  segundo  os  profetas,  anunciariam  e  acompanhariam  o  último  “período  de

desordens”. Ora, sublinha Cohn, dado que estes sinais incluíam “maus governantes, discórdia

civil,  guerra,  ceca,  fome,  pestes,  cometas,  mortes  imprevistas  de pessoas  eminentes e  um

estado de pecado generalizado, nunca houve quanlque dificuldade em descobri-los”.

A primeira paráfrase, que Eco chama de honesta, se caracteriza por uma reelaboração

do que está no texto original. Nela, algumas partes foram sintetizadas, outras modificadas,

mas também há expressões do texto original. A ideia do texto é fiel ao original e algumas

vezes são utilizadas as mesmas palavras, mas o texto é claramente outro. Às vezes não há

como não repetir palavras, já que podem ser necessárias para a compreensão do texto, mas a

repetição deve ser equilibrada, para não caracterizar cópia.

A segunda paráfrase não é verdadeira, porque nela há basicamente uma cópia do texto

original,  com  algumas  modificações  formais,  como  uso  de  aspas  e  parênteses  e  alguns

sinônimos que simulam uma alteração no texto sem o fazê-lo realmente, porque tudo continua

praticamente igual ao original. O autor finge uma reelaboração textual, mas é apenas uma

maquiagem; no essencial ele praticamente repete o seu modelo, sem reelaboração alguma.

A terceira paráfrase não tem a qualidade da primeira e só se caracteriza como tal,
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porque as aspas indicam claramente as citações do texto original. O autor não está querendo

fingir que as ideias são suas, ao citar o outro texto entre aspas, está se eximindo de um plágio.

É bom evitar essa última estratégia, porque ela revela uma certa falta de investimento por

parte do autor.

Exemplo apresentado pela professora Flávia Maia Pires, usando uma citação de Mário

de Andrade.

Texto Original:

O  apogeu  já  é  decadência,  porque  sendo  estagnação  não  pode  conter  em  si  um

progresso, uma evolução ascensional. Bilac representa uma fase destrutiva da poesia, porque

toda perfeição em arte significa destruição.

Paráfrase:

Se o apogeu é considerado o último degrau de uma escada, a partir do momento em

que é alcançado, passa-se à estagnação, que é índice de deterioração, ou inicia-se o processo

de declínio. A poesia parnasiana, que alcançou em Bilac um defensor máximo, representa uma

estética literária que, levada às últimas consequências, destrói o poético da poesia. Mário de

Andrade  revela-se  cuidadoso  para  não  ferir  susceptibilidades:  considera  Bilac  um  poeta

rigoroso quanto aos princípios parnasianos,  mas acrescenta que,  chegando a esse limite, a

poesia  retorna de sua caminhada,  na busca de outros elementos  que faz a  poética.  E seu

principal ingrediente acaba revelando-se a dinamicidade da procura.

Na paráfrase do excerto de Mário de Andrade, vemos um alto grau de reelaboração,

em que a ideia original permanece, mas é bem visível a voz do parafraseador, que reinterpreta

o  sentido  do  original,  fundamentando-se  em  seus  conhecimentos  literários.  Quando

comparado  às  paráfrases  de  Eco,  podemos  ver  claramente  que  nessa  última,  há  um

investimento explicativo bem maior do parafraseador, sem, no entanto, haver extrapolação do

sentido original.
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Apêndice H – Exemplos de textos produzidos na segunda unidade

Unidade 2 – Atividade 1
Aluno: Samuel

(Sem título)

No documentário La Educación Prohibida, somos apresentados à chocante realidade sobre o

atual modelo de ensino adotado em praticamente todo o mundo: nossas escolas não estão

formando cidadãos e nem seres humanos,  mas sim, adestrando crianças para se tornarem

futuros trabalhadores. 

Baseado num modelo de memorização de conteúdos que não incentiva a criatividade e o

pensamento divergente,  os  alunos têm suas  características  humanas infantis  mais  básicas

suprimidas.  É  impressionante  pensar  que  aos  5  anos  de  idade  quase  todas  as  crianças

possuem  as  características  básicas  de  um  gênio,  que  são  justamente  a  criatividade  e  o

questionamento, mas que ao passarem pela formação escolar e chegarem aos 15 anos, apenas

5% ainda  detém tais  qualidades.  Poderíamos  ter  muito  mais  cientistas  e  artistas,  caso  a

população  não  fosse  submetida  a  um processo  de  produção  em série,  no  melhor  estilo

taylorista.

Além disso,  o  modelo  de  avaliação  no  qual  se  reconhece  apenas  os  estudantes  com as

melhores notas e se pune aqueles que não se encaixaram no padrão, acaba gerando um clima

de competitividade entre os alunos. Os que se adequam às regras são premiados, os outros

são punidos. Todo ser humano é diferente, cada um tem suas próprias afinidades e formas de

pensar e de refletir sobre o mundo e a escola não atende (e talvez não queira atender) a essa

gama de diversidade.

Para nos dar um contexto histórico do atual modelo de educação obrigatória e gratuita, o

documentário nos leva à Prússia, onde esse sistema foi pensado para gerar trabalhadores e

para evitar que os futuros adultos se rebelassem contra o Estado. O modelo fez sucesso e foi

exportado  a  todo  o  mundo  e,  algum tempo  depois,  vimos  os  resultados  desta  educação

competitiva e excludente atingindo o ápice na Alemanha nazista.

O documentário também nos mostra que as crianças  já nascem pré-dispostas a aprender.

Assim como nos disse Vygotsky, o aprendizado se dá na interação do indivíduo com o meio,

com  a  cultura  e  com  a  própria  realidade  em  si.  Os  pais  e  os  professores  devem  ser

mediadores deste aprendizado, agindo como facilitadores e não como ditadores que obrigam

os estudantes a decorar conteúdos pouco práticos à vida.

Ao fim do processo, espera-se que o aluno seja alguém com pouca ou nenhuma capacidade

criativa, alguém que aprendeu a respeitar as autoridades e, principalmente, alguém que será

um bom operário na sociedade do trabalho em que ainda vivemos.

Unidade 2 – Atividade 2 (Ensaio)

Sistema educacional e a (des)construção do indivíduo

O atual modelo de educação que conhecemos tem suas bases na antiga Prussia, onde esse
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sistema foi  pensado  para  produzir  trabalhadores  e  para  evitar  que  os  futuros  adultos  se

rebelassem contra o Estado. Com o sucesso, esse modelo foi exportado para todo o mundo e,

até  hoje,  perpetua-se o conceito de educação obrigatória e gratuita,  mas que não tem os

interesses dos alunos em primeiro lugar.

Como bem se vê no documentário “La Educación Prohibida”, podemos perceber que a nossa

escola não está engajada a formar cidadãos conscientes de seu lugar no mundo e nem em

incentivar a criatividade e o pensamento divergente dos estudantes. O que temos em nossas

instituições  são  processos  que  cultivam  o  respeito  à  autoridade  e  o  acúmulo  de

conhecimentos poucos úteis às vidas dos estudantes, para que estes estejam minimamente

capacitados a se tornarem trabalhadores.

É preocupante percebermos que ao entrar na escola, com 5 anos de idade, a maioria das

crianças possue {possui} as características básicas de um gênio, justamente a criatividade e o

pensamento crítico,  mas,  ao saírem do sistema, apenas 5% ainda detém estas qualidades.

Talvez pudéssemos ter muito mais artistas e cientistas, não fosse o autoritarismo que temos

em nossas escolas.

O vídeo “Another Brick in the Wall” exemplifica muito bem esta situação. Nele, as crianças

entram no sistema e perdem seus rostos, saindo dele como carne moída. Percebemos que a

individualidade e o ensino voltado aos interesses e necessidades do aluno, itens que têm sido

por décadas teorizados e apontados como ideais por pensadores, ainda não acontecem na

prática em nossas escolas contemporâneas.

Outro ponto interessante tratado no vídeo é desvalorização das artes. Quando o professor

flagra um aluno escrevendo poemas, humilha-o em frente à classe e zomba de sua poesia. É

lamentável percebermos que isso ainda ocorre com freqüência, pois a valorização dada pelos

professores  a  certos  conteúdos  em  detrimento  de  outros  não  é  capaz  de  dar  espaço  à

diversidade que existe nos seres humanos. Enquanto aqueles alunos que conseguem decorar

as informações depositadas em suas cabeças são premiados e reconhecidos, outros, com mais

afinidade às artes e às ciências humanas, por exemplo, são excluídos, punidos e tidos como

“burros”.

Diante disso, podemos nos perguntar:  mas,  para quê um aluno deve ser bom em poesia,

filosofia ou em ciências sociais? Em quê esses conteúdos são relevantes para o modelo de

trabalho taylorista que ainda vivemos? Ora, justamente porque as instituições não querem

indivíduos pensantes e questionadores que poderiam causas tumultos àqueles que estão no

poder. O que elas querem é um cidadão sem personalidade,  que não saiba pensar por si

mesmo, e que possua apenas o que lhe é pedido para se inserir no mercado de trabalho.

É necessário que todo o sistema educacional seja repensado e que, efetivamente, mudanças

sejam feitas para que nós, enquanto sociedade, consigamos dar conta da diversidade e da

individualidade de cada uma das crianças que temos. A escola tem que ser o lugar ideal para

que o indivíduo se encontre  e  tenha as  suas potencialidades estimuladas.  Somente assim

evoluiremos para um mundo mais justo e com cidadãos que realmente saibam respeitar o

próximo.
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Apêndice I – Exemplos de textos produzidos na terceira unidade

Unidade 2 – Atividade 1
Aluno: André

Texto produzido pelo aluno
(Qual é o título?)

Uma  amiga  minha  do  colegial  costumava  me  dizer:  estude,  se  você  não  quiser  ser  um
profissional “nota nove”. Eu me assustava com isso e por dentro pensava que tudo o que eu
sabia que não estava nas apostilas, que não tinha vindo da escola, era inútil. O que adiantava
saber que quem escreveu “Frankenstein” foi uma mulher? Nós nunca vimos isso nas aulas.
Ou que uma vez, uma moça encontrou o verdadeiro amor numa floresta, porque ela cantava
bem, ou até aquele ator que fez um papel maravilhoso em um filme preto e branco, muito
antes de eu nascer? Era inútil, nunca íamos falar disso na aula e além do mais, nunca cairia
nada assim no vestibular. Era inútil mesmo. Hoje, não é mais.

Minha escola não era a melhor, mas era um campo de guerra. Em um lugar onde devíamos
trabalhar juntos éramos nós contra alguns professores. E em guerras, nunca há vencedores.
Todos nós perdemos.

Acredito que muitas escolas estão assim hoje em dia. Campos de guerra. Gente deixando de
ser gente para virar um bicho chamado professor ou outro bicho chamado aluno para no
final,  nos  tornarmos  vítimas.  Sermos  chamados  de  tantas  coisas:  de  preguiçosos,
irresponsáveis, mentirosos, pirracentos, cínicos e ainda jogarem a culpa em todos nós, como
se os professores, armados de giz e papel, pudessem ser os salvadores da pátria. Não, essa
missão não é deles. Eles não são culpados.

Procurar alguém para jogar a culpa? Sei lá. Eu vou jogar naquele que está mais perto e que
me parece menos humano para culpar:  o sistema. Esse que me colocou,  na quarta  série,
sentado atrás de um monte de outras crianças como se eu estivesse no exército e me fez
lembrar como se escreve quinhentos em romano. Esse que me fez decorar química orgânica
no  ensino  médio.  Foi  esse  sistema  de  ensino  que  me  fez  ler  Dom Casmurro  e  detestar
Machado de Assis para sempre, como se ele fosse o culpado de tudo isso! É essa armação,
esse cabide, essa cadeira de rodas ao redor da NOSSA (porque ela é tão minha, quanto do
meu irmão mais novo, que faz a oitava série) escola, que impede que ela se expresse; que ela
respeite os seres humanos que fazem parte dela. O que, aliás, nem devia ser um sistema,
porque sistema é para números, não é para gente.

Por quê? Não sei, mas parece que tem alguma coisa muito errada aí. Geralmente alguém fez
alguma coisa há muito tempo atrás e agora, que nada dá mais certo, pelo menos para gente,
nós temos que mudar. Temos que parar de querer controlar as coisas por causa do medo. As
pessoas, em especial as crianças, não são equações ou uma receita de bolo. Eles nunca vão
dar  o  resultado  que  se  espera.  O desenvolvimento  de  alguém não  deve  e  não  pode  ser
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controlado.

Mesmo aqui,  na  universidade,  ainda há  mais  que  resquícios  desse sistema meritocrático.
Ainda  somos  os  que  “vencem”  e  os  que  “perdem”.  Ainda  somos  punidos,  corrigidos,
flagelados e avaliados. Todos nós.
Eu só gostaria de deixar as palavras de uma apaixonada senhora que conheci numas páginas
por aí e que se não fosse por eles, esses seres das páginas, eu seria tão vítima quanto qualquer
outro que não pode chegar até aqui:
“E depois,  a escola nova,  de tijolos cor-de-rosa, área na frente recoberta de areia e com
grades de ferro, a lembrar um misto de igreja e prisão.”.
Irônico uma descrição do século passado, fazer tanto sentido quase cem anos depois.

****

Unidade 3 – Atividade 1 – Análise da progressão temática do texto acima feita pelo
aluno.
Aluno: André

1º  §: O texto começa com uma citação de uma amiga do autor.  Ele  tenta  localizar-se e
exemplificar,  mostrando  o  que  ocorreu  em  sua  escola  e  suas  experiências.
(Acredito  que  seja  preciso  uma  melhor  problematização  do  tema  e  um  melhor
direcionamento dos termos e das ideias).

2º §: Um parágrafo que não retoma as ideias do parágrafo inicial e parte para uma descrição
negativa do ambiente escolar,  tomando como base os materiais  apresentados e os temas,
ainda  assim,  o  autor  não  deixa  de  utilizar  sua  experiência  profissional.
(Ao final do parágrafo há uma última frase, que delimita o papel do professor dentro da
sociedade escolar, servindo de gancho para o terceiro parágrafo).

3º parágrafo: O autor apresenta seus argumentos e ideias sobre o tema, baseando-se mais
firmemente no material oferecido como base.

4º §: Nesse parágrafo, existe a tentativa de formação de uma intervenção, mas o autor se
retraí e admite não saber o que fazer em relação ao problema, mostrando a complexidade dos
seres humanos e do desenvolvimento.

(Esse parágrafo poderia ser o encerramento do texto, porém o autor prefere retomar as ideias
do primeiro parágrafo e terminar logo em seguida).

5º §: Esse parágrafo muda o tempo em que o texto se encontrava, indo para o presente do 
autor, que tenta contextualizar sua realidade de universitário com a realidade vivida pelas 
escolas.
(Acredito que esse parágrafo apresenta problemas de temática, e poderia ser eliminado).

6º §: Para encerrar, o autor usa os temas apresentados no primeiro parágrafo e liga-os, 
fazendo uma “ponte” que salta sobre o texto todo.
(Acredito que todos os parágrafos poderiam ser retomados e religados de certa forma e o 
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texto poderia terminar no quarto parágrafo).

Unidade 3 – Atividade 2 – Reelaboração feita pelo aluno, conforme as suas análises da
progressão temática da primeira versão de seu texto.
Aluno: André

Uma amiga  minha  do  colegial  costumava  me  dizer:  estude,  se  você  não  quiser  ser  um
profissional “nota nove”. Eu me assustava com isso porque existia toda uma pressão ao redor
dos alunos para que estudássemos, não só dos mais velhos, mas de nós mesmos.

Minha escola não era a melhor, mas era um campo de guerra. Em um lugar onde devíamos
trabalhar juntos éramos nós contra alguns professores. E em guerras, nunca há vencedores.
Todos nós perdemos.

Acredito que muitas escolas estão assim hoje em dia. Campos de guerra. Gente deixando de
ser gente para virar um bicho chamado professor ou outro bicho chamado aluno para no
final,  nos  tornarmos  vítimas.  Sermos  chamados  de  tantas  coisas:  de  preguiçosos,
irresponsáveis, mentirosos, pirracentos, cínicos e ainda jogarem a culpa em todos nós, como
se os professores, armados de giz e papel, pudessem ser os salvadores da pátria. Não, essa
missão não é deles. Eles não são culpados.
Por quê? Não sei, mas parece que tem alguma coisa muito errada aí. Geralmente alguém fez
alguma coisa há muito tempo atrás e agora, que nada dá mais certo, pelo menos para gente,
nós temos que mudar. Temos que parar de querer controlar as coisas por causa do medo. As
pessoas, em especial as crianças, não são equações ou uma receita de bolo. Eles nunca vão
dar  o  resultado  que  se  espera.  O desenvolvimento  de  alguém não  deve  e  não  pode  ser
controlado

Procurar alguém para jogar a culpa? Sei lá. Eu vou jogar naquele que está mais perto e que
me parece menos humano para culpar:  o sistema. Esse que me colocou,  na quarta  série,
sentado atrás de um monte de outras crianças como se eu estivesse no exército e me fez
lembrar como se escreve quinhentos em romano. Esse que me fez decorar química orgânica
no  ensino  médio.  Foi  esse  sistema  de  ensino  que  me  fez  ler  Dom Casmurro  e  detestar
Machado de Assis para sempre, como se ele fosse o culpado de tudo isso! É essa armação,
esse cabide, essa cadeira de rodas ao redor da NOSSA (porque ela é tão minha, quanto do
meu irmão mais novo, que faz a oitava série) escola, que impede que ela se expresse; que ela
respeite os seres humanos que fazem parte dela. 

Nós não somos notas, números, salários ou papéis. Isso são coisas do campo dos sistemas. A
partir  do dia  em que cada  criatura  dentro  de  uma escola  passar  a  ser  encarada  como o
indivíduo  particular  e  único  que  é,  acredito  que  teremos  uma forma  menos  mecânica  e
purgatória de auxiliar no crescimento e desenvolvimento das pessoas.
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Apêndice J – Exemplos de textos produzidos na quarta unidade

Unidade 4 – Atividade 1 – Análise das ideias dos parágrafos feita pelo aluno eu seu
próprio texto
Aluno: Samuel
Convenções: (Texto): comentário do aluno. {Texto}: comentários do professor.

Título
Sistema educacional e a (des)construção do indivíduo

(O título adianta o assunto a ser tratado (sistema educacional) e dá o tom do texto, uma que
vez que podemos inferir que será abordada a construção e/ou a desconstrução do indivíduo)

Primeiro parágrafo
O atual modelo de educação que conhecemos tem suas bases na antiga Prussia (Prússia),
onde esse sistema foi  pensado para  produzir  trabalhadores  e  para evitar  que os  futuros
adultos se rebelassem contra o Estado. Com o sucesso, esse modelo foi exportado para todo
o mundo e, até hoje, perpetua-se o conceito de educação obrigatória e gratuita, mas que não
tem os interesses dos alunos em primeiro lugar.

(O nosso modelo de escola é bem antigo e foi pensado para capacitar trabalhadores. Nele, o
objetivo não é preparar cidadãos para o mundo, mas sim, para o trabalho.)

Segundo parágrafo
Como bem se vê no documentário “La Educación Prohibida”,  podemos perceber  que a
nossa escola não está engajada a formar cidadãos conscientes de seu lugar no mundo e nem
em incentivar a criatividade e o pensamento divergente dos estudantes . O que temos em
nossas  instituições  são processos  que  cultivam o respeito  à  autoridade  e  o acúmulo  de
conhecimentos poucos úteis às vidas dos estudantes, para que estes estejam minimamente
capacitados a se tornarem trabalhadores.

(Dentro da escola, espera-se que o aluno aprenda a respeitar que detém o poder e entende-se
que ele é um recipiente vazio que deve ser preenchido com conteúdos.)

Terceiro parágrafo
É preocupante percebermos que ao entrar na escola, com 5 anos de idade, a maioria das
crianças  possui  as  características  básicas  de  um  gênio,  justamente  a  criatividade  e  o
pensamento crítico, mas, ao saírem do sistema, apenas 5% ainda detém estas qualidades.
Talvez pudéssemos ter muito mais artistas e cientistas, não fosse o autoritarismo que temos
em nossas escolas.

(O ser  humano  é  curioso  e  criativo  por  natureza,  estando  apto  a  aprender  e  a  superar
desafios,  mas,  ao passar  pela  escola,  ele  perde estas características,  tornando-se um ser
apático. É por isso que não existem mais gênios hoje em dia.)

Quarto parágrafo
O vídeo “Another Brick in the Wall” exemplifica muito bem esta situação. Nele, as crianças
entram no sistema e perdem seus rostos, saindo dele como carne moída. Percebemos que a
individualidade e o ensino voltado aos interesses e necessidades do aluno, itens que têm
sido por décadas teorizados e apontados como ideais por pensadores, ainda não acontecem
na prática em nossas escolas contemporâneas.
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(Há muito tempo pensadores (filósofos, pedagogos, sociólogos etc.) discutem as abordagens
mais adequadas de ensino, mas ainda hoje as escolas não têm o interesse dos alunos em 
primeiro lugar.)

Quinto parágrafo
Outro ponto interessante tratado no vídeo é desvalorização das artes. Quando o professor 
flagra um aluno escrevendo poemas, humilha-o em frente à classe e zomba de sua poesia. É 
lamentável percebermos que isso ainda ocorre com freqüência, pois a valorização dada 
pelos professores a certos conteúdos em detrimento de outros não é capaz de dar espaço à 
diversidade que existe nos seres humanos. Enquanto aqueles alunos que conseguem decorar 
as informações depositadas em suas cabeças são premiados e reconhecidos, outros, com 
mais afinidade às artes e às ciências humanas, por exemplo, são excluídos, punidos e tidos 
como “burros”.

(No sistema de ensino, valorizam-se certos conteúdos em detrimento de outros, não levando
em consideração a  diversidade  e  as  afinidades  de  cada  aluno.  A escola  é  um lugar  de
exclusão.)

Sexto parágrafo
Diante disso, podemos nos perguntar: mas, para quê um aluno deve ser bom em poesia,
filosofia ou em ciências sociais? Em quê esses conteúdos são relevantes para o modelo de
trabalho taylorista que ainda vivemos? Ora, justamente porque as instituições não querem
indivíduos pensantes e questionadores que poderiam causas tumultos àqueles que estão no
poder. O que elas querem é um cidadão sem personalidade, que não saiba pensar por si
mesmo, e que possua apenas o que lhe é pedido para se inserir no mercado de trabalho.

(O motivo pelo qual não se valorizam as artes e nem as ciências humanas é porque elas
tendem a  formar  indivíduos  questionadores,  algo  que  aqueles  que  detêm o  poder  não
querem.)

Sétimo parágrafo
É necessário que todo o sistema educacional seja repensado e que, efetivamente, mudanças
sejam feitas para que nós, enquanto sociedade, consigamos dar conta da diversidade e da
individualidade de cada uma das crianças que temos. A escola tem que ser o lugar ideal para
que o indivíduo se encontre e tenha as suas potencialidades estimuladas. Somente assim
evoluiremos para um mundo mais justo e com cidadãos que realmente saibam respeitar o
próximo.

(O sistema precisa mudar, porque ele está criando indivíduos que não sabem se respeitar e
nem lidar com as diferenças e isso é o que causa grande parte dos problemas do mundo.)

Unidade 4 – Atividade 2 – Esquema do texto anterior, tendo em vista as suas ideias
principais e secundárias
Aluno: Samuel
Título: Sistema educacional e a (des)construção do indivíduo

1) O nosso sistema de ensino foi pensado há muito tempo para capacitar trabalhadores
e não para explorar as potencialidades do ser humano.
◦ O sistema educacional é antigo. 
◦ O sistema educacional foi criado para capacitar mão de obra.
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◦ O sistema educacional não está interessado a (em) valorizar as características dos
alunos.

2. b)A escola serve para ensinar os alunos o respeito à autoridade e para preenchê-los
com conhecimentos pouco úteis a vida ou às suas realidades.
◦ A escola ensina o medo à autoridade.
◦ A escola não dá espaço à criatividade.
◦ A escola despeja conteúdos e espera que os alunos os memorizem.

3) A criança é criativa e curiosa por natureza, mas ao passar pelo sistema educacional 
perde estas características, fundamentais à ciências, às artes e ao progresso da 
sociedade.
◦ A criança é criativa e curiosa por natureza.
◦ Criatividade, curiosidade e pensamento divergente são características básicas de 

gênios e cientistas.
◦ A criança sai da escola sem estas características.
◦ É por isso que não temos mais cientistas e artistas.

4. Apear das diversas teorias e abordagens de ensino, a escola contemporânea não tem
o interesse do aluno em primeiro lugar.
◦ Muito tem se discutido sobre teorias e métodos de aprendizagem.
◦ A escola padroniza os alunos.
◦ A escola não valoriza a individualidade.
◦ Ainda hoje as ecolas não têm os interesses dos alunos como prioridade.

5. A escola não valoriza as artes e nem as ciências humanas e os alunos que possuem
mais afinidade com estes conteúdos são excluídos e tidos como pouco inteligentes.
◦ A escola não valoriza as artes e nem as ciências humanas.
◦ A escola valoriza as ciências exatas e biológicas.
◦ Os alunos que não têm afinidade com os conteúdos são tidos como burros.
◦ A escola é um lugar de exclusão.

6. A  escola  não  valoriza  a  arte,  filosofia,  literatura,  sociologia  etc.  porque  estas
disciplinas  tendem  a  levar  o  aluno  a  questionamentos  e  a  diferentes  visões  de
mundo.
◦ Artes e ciências humanas conscientizam o indivíduo.
◦ O Estado não quer uma sociedade questionadora.
◦ A escola ensina aquilo que é necessário para que o aluno seja absorvido pela

sociedade do trabalho.

7. A grande maioria dos problemas do mundo contemporâneo é causada pela falta de
respeito e empatia entre as pessoas. (CP = A ideia principal desse parágrafo é a
necessidade de mudança no sistema educacional.)
◦ O sistema educacional precisa mudar.
◦ O sistema educacional está gerando indivíduos egoístas e que não se respeitam. 

(CP = Não vi isso.)
◦ O mundo irá melhorar quando o sistema educacional for repensado.
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[Seu texto tem uma adequada progressão temática. As ideias estão bem distribuídas nele e
as suas relações adequadamente apresentadas. O título que você atribui é bastante pertinente
e delimita a direção dos seus argumentos, e você em nenhum momento se desvia do tema.

Uma vez que as suas ideias estão adequadamente colocadas, a sua argumentação é bem
feita.  O que você diz tem pertinência,  porque a distribuição das ideias é boa e também
porque elas são muito claras na sua exposição, não apresentando nenhuma confusão, no que
diz respeito à sua sintaxe. Também não há nenhuma ideia desgarrada, todas são solidárias
umas com as outras. Isso tudo contribui para que o texto seja de fácil compreensão.

Espero que você tenha compreendido o quanto são importantes esses procedimentos que
fizemos para que tenhamos a consciência do texto. Esse tornar-se consciente dos próprios
processos  de  produção  textual  nos  permite  julgar  com  muito  mais  propriedade  o  que
escrevemos e a gente vai ficando pouco a pouco mais independente dos julgamentos dos
outros. Era para essa consciência que eu chamava a atenção no começo deste curso.]
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Apêndice K – Exemplos de textos produzidos na quinta unidade

Unidade 5 – Atividade 1 – Exercício 1
Convenções: (Texto): comentário do aluno. [Texto]: comentários do professor.

Primeira questão: O texto 2, “A viagem à casa da vovó”, da unidade 1, é uma redação que
apresenta  orações  fragmentadas  e  desordenadas,  à  semelhança  de  um  telegrama  não
planejado.  Procurem  reelaborá-lo,  de  maneira  que  passe  a  apresentar  uma  redação
discursivamente  bem  construída,  onde  as  ideais  estejam  dispostas  com  coerência  e  as
relações entre elas adequadamente estabelecidas e marcadas.

A viagem à casa da vovó
Alice Pereira de Castro. 2a Série

A vovó é muito bonita.
Ela tem uma casa muito grande.
A vovó tem uma vaca chamada Vavá.
A vovó tem um cachorro chamado Totó.
A vovó gosta de fazer biscoito.
O biscoito da vovó é gostoso.
Eu fui ver a vovó nas minhas férias.
Eu gosto muito da vovó.
A mamãe disse que em dezembro eu vou ver a vovó outra vez.
Eu vou gostar de ver a vovó de novo.

Reelaboração da primeira questão, com comentários do professor.
Aluno: Ana Maria

A viagem à casa da vovó

No início eram frequentes nossas visitas à minha avó. Ela me parecia tão bonita! Lembro-me
da casa grande, e minha avó debruçada na janela, contemplando o gado nos pastos. Havia
uma vaca batizada com o nome de Vavá. Impressionava-me muito com aquele estilo de vida
tão diferente! Posso quase sentir o cheiro delicioso dos biscoitos assando no forno, biscoitos
que vovó gostava de fazer quando recebia visitas. Às vezes, quando me sinto deprimida,
pensando na precariedade da vida e naquelas pessoas mutiladas de esperanças e vivendo sem
sonhos, emerge em minha memória o rosto bonito da minha avó.

A vovó tinha um cachorro. Seu nome era Totó. Totó era parte dos personagens fantásticos
que povoavam meu mundo imaginário, onde tudo era mágico e perfeito e não havia regras
coercivas. Como eu gostava da minha avó! Ela sempre dava vasão às minhas fantasias.

Mais tarde, minha versão da vida se modificou. Já não me encantava mais com pequenos
milagres e nem sequer me ocuparia em dar nomes a vacas e cães. Nem mesmo os biscoitos
feitos por vovó  já não me pareciam deliciosos o suficiente para eu  passar   o resto do ano
motivado, pensando que mamãe prometera  que em dezembro eu iria ver vovó outra vez. Já
não sentia mais nenhum entusiasmo em ir para a casa de vovó nas férias. Eram outras as
atrações que então me fascinavam.

Hoje,  no  entanto,  suspiro  de  saudade  quando  lanço  os  olhos  ao  passado.  Ah,  como  eu
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desejaria poder sentir novamente aquele alento de esperança!   Percebo que, curiosamente,
foram os melhores dias da minha vida! E, refletindo sobre as causas que nos esvaziam de
esperança,  inclino-me  a  considerar  que  a  felicidade  é  feita  de  coisas  aparentemente
insignificantes, gestos simples e pequenas alegrias do cotidiano. E que está bem aí, mas não a
vemos.

{Você fez um belo texto. Quero chamar a sua atenção, no entanto, para uma coisa: você
acrescenta muitas informações novas que não podiam ser intuídas do original, como os dois
últimos parágrafos. Isso não tem problema nenhum, aqui em nosso curso, mas, se em alguma
circunstância  você  tiver  que  reescrever  um  texto,  tome  cuidado  para  não  ir  além  das
informações que se podem ter a partir de seu significado. Quanto ao texto que você escreveu,
está ótimo.}

Segunda Questão: No texto 4, “Liberdade de escolha”, da unidade 1, o autor pretendia fazer
uma  defesa  da  eutanásia,  mas  comete  alguns  equívocos  que  comprometem  a  sua
argumentação.  Procurem  então  explicar  como  os  problemas  argumentativos  do  texto
contribuem para que os seus objetivos não sejam plenamente alcançados. Para fazer isso,
observem se há coerência na apresentação das ideias e no estabelecimento de suas relações.

Resposta à segunda questão.
Aluno: Isaac
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Liberdade da escolha
Anônimo 

Obs.: O aluno substituiu alguns termos do texto original.

1º§) A eutanásia é um assunto discutido no mundo inteiro por médicos, (por) governos e

(pela) população. Alguns governos possuem o direito de encerrar uma vida auxiliado pela

justiça e veterinários têm o direito de sacrificar um animal se julgarmos que sua doença irá

fazê-lo sofrer. Enquanto nós não podemos decidir nosso próprio destino. 

(Argumento  bastante  audacioso  e  polemico  levando  o  leitor  a  inferir  uma  comparação

bastante obvia). 

{Não só obvia, como monstruosa.}

{Embora o argumento não seja muito explícito, devido à confusão argumentativa, o autor

justifica a eutanásia, porque há pena de morte e sacrifício de animais; uma coisa absurda,

creio. Do ponto de vista textual, temos uma grande confusão na disposição dos argumentos, o

que nos faz ter dificuldade de compreensão do parágrafo.}

2º§) Os governos que possuem condenação à morte o fazem por julgar que os crimes da

pessoa são irreversíveis. Por esse motivo ela não tem a capacidade de viver em sociedade e a

única solução é a morte.

(comparação  da  pena  de  morte  inapropriada  com  o  tema  abordado.  Qual  a  relação  de

criminosos com a escolha da eutanásia?).

{Neste parágrafo, o autor também começa a desenvolver um novo tema, como se começasse

um novo texto. (Argumento: Para os grandes criminosos, a solução é a pena de morte.}

3º§)  Todos  que  possuem um animal  de  estimação  sabem o  quanto  eles são  queridos  e

amados, (chegando) a fazer parte da família. Sabem, também, o quando é doloroso vê-(los)

sofrer  e  muitas  vezes  (seus  donos)  optam pelo  sacrifício  para  deixá-(los)  descansar  sem

sofrimento. 

(O parágrafo é um fragmento, sem uma conexão formal com o parágrafo anterior) 

(Argumento: A morte pode ser uma solução para o sofrimento dos animais.)

4º§) Uma das principais discussões entre os médicos é que ao praticar a eutanásia eles não

estarão protegendo e sim finalizando uma vida, indo contra o juramento feito por eles. A

questão principal é definir  o que é uma vida,  pois (uma) pessoa que possui uma doença

incurável,  (vivendo  com  dores  e  sofrendo,  apenas  aguardando  a  morte,)  não  pode  ser

considerada com vida.
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(Argumento vazio, já que apesar da pessoa estar doente, ela continua viva. Falta ao autor

definir o que é vida).

{Neste parágrafo estão misturadas três ideias diferentes: a questão da eutanásia ser ou não

uma proteção da vida, a questão da definição do que é vida, e uma pessoa com uma doença

incurável não pode ser considerada viva.}

5º§)  Nós  já  temos  o  direito  de  encerrar  uma vida  {Que vida  podemos  encerrar?  A dos

animais? A dos criminosos?}, mas quando se trata de uma vida humana a discussão fica mais

complexa. Não podemos pensar em vida somente no sentido biológico da palavra {Qual o

outro sentido e vida?}. Claro que temos que considerar o estado clínico {O que ele quer dizer

com isso?}, mas precisamos levar em consideração o sofrimento, a dor e a vontade de cada

indivíduo ou da família. Tornando a decisão em um senso comum entre o médico e paciente. 

(Conclusão  infeliz  já  que  o  autor  compara  a  vida  humana  com  a  vida  de  um  animal,

completamente descartável).

{O autor tem uma argumentação desbaratada, desconexa, fragmentada e confusa. É por isso
que o texto é difícil de ser compreendido: é preciso fazer uma análise minuciosa para se ter
uma ideia do que o autor realmente quis dizer.}

Terceira questão: Lendo o texto 6, “Sociedades de classe devem atuar politicamente”, da
unidade 1, podemos perceber, pelo seu título, que o autor pretendia defender a participação
política das sociedades de classe, mas divaga e acaba tratando de vários outros assuntos,
perdendo o seu foco. O título deveria restringir o âmbito da discussão do texto, mas isso não
acontece. Então, agindo como editores de jornal, procurem marcar nesse texto todos aqueles
argumentos que fogem ao seu objetivo aparentemente pretendido. Além disso, à semelhança
do que foi feito com o texto de Frei Betto acima, tentem fazer uma síntese daquilo que seria o
núcleo do texto, se ele tivesse sido escrito adequadamente.

Sociedades de classes devem atuar politicamente 

Joaquim Francisco de Carvalho

Nos primeiros dias de março de 1985, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) e  a  Sociedade Brasileira  de  Física  (SBF)  divulgaram,  através  de  vários  jornais,
manifestos fixando suas posições no tocante às diretrizes da política científica e tecnológica
da Nova República.

Apesar das reações favoráveis suscitadas - o manifesto da SBF mereceu, aliás, o endosso do
Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro e da Associação Nacional dos Docentes
do Ensino Superior -, algumas pessoas criticaram o que lhes pareceu ser uma incursão de
sociedades científicas na seara dos partidos políticos.
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A esse propósito, é justo ponderar que um dos objetivos das sociedades de classe é mesmo
manifestar-se publicamente, o que não significa que pretendam agir como se fossem partidos
políticos ou que preconizem o corporativismo.

No caso  dos  manifestos  da  SBPC e  da  SBF, parece  claro  que  seu  objetivo  foi  abrir  a
discussão  sobre  determinados  problemas  do  setor  científico-tecnológico,  que  não  devem
continuar sendo tratados no âmbito de pequenos grupos fechados, como vinha sendo feito,
quase rotineiramente, nos últimos tempos.

Os cientistas, cujo trabalho consiste, em última análise, na permanente busca da verdade -
são frontalmente contra  a  "vida  pública confidencial",  pois  esta  tende a  ocultar  parte  da
verdade.

Esse  tipo  de  vida  pública,  tão  em voga  nas  chamadas  elites  governantes  dos  países  do
Terceiro  Mundo,  propicia  a  formação  de  caldos  de  cultura,  nos  quais  certos  políticos
amestrados  acumpliciam-se  com determinados  cavalheiros  que  se  intitulam empresários,
causando grandes prejuízos à Nação para favorecer grupos restritos. Esses "empresários",
sendo  incompetentes  para  administrar  eficientemente  suas  empresas,  praticam  um
Capitalismo "sui generis": tudo o que fazem é com o capital do Estado, mas os riscos correm
por conta dos bancos do governo. O resultado disso são escândalos como o das ações da Vale
do Rio Doce, os estouros da Delfin e da Coroa-Brastel, o caso da Sunamam e uma infinidade
de outros, como os do Brasilinvest e do Sul Brasileiro, que estão nas manchetes de todos os
jornais.

A  política  é,  por  definição,  uma  atividade  pública,  aberta,  pluralista.  Fazer  política  às
escondidas,  em  pequenos  grupos,  constitui  o  que,  por  analogia,  poderíamos  chamar  de
exercício irregular da profissão de político. Isso é tão censurável quanto,  por exemplo, o
exercício ilegal da medicina.

Pelo que se tem lido nos jornais, as sociedades de classe estão dispostas a fazer tudo o que
estiver  ao  seu  alcance  para  impedir  o  exercício  ilegal  da  política,  seja  nas  repartições
públicas, seja no setor financeiro e "empresarial", seja onde for. E o que está ao alcance delas
são  apenas  as  manifestações  públicas,  o  que  não  é  muito,  mas  exerce  uma  indiscutível
influência moral.

razoável que as sociedades científicas, como de resto qualquer órgão de classe, tenham o
direito de manifestar-se sobre temas de conotação política.  Por que haveria a SBPC, por
exemplo,  de  manifestar-se  somente  sobre  temas  científicos  ou  culturais,  se  os  cientistas
também  pagam  seus  impostos  e  cumprem  seus  deveres  de  cidadãos?  Isto  seria  uma
discriminação inaceitável.

Nos países civilizados os cidadãos têm plena consciência e, na grande maioria, cumprem
suas obrigações para com a coletividade, mas, em contrapartida, exigem que o Estado, de
modo  geral,  e  os  políticos,  em particular,  respeitem  seus  direitos  e  desempenhem  suas
atribuições honestamente, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela Constituição, pelas
leis  e  pelos  regulamentos.  Ora,  uma  das  disposições  previstas  nessas  leis  e  nesses
regulamentos é que os atos dos políticos e governantes têm de ser levados ao conhecimento
do público.

Ao menor sinal de que qualquer ocupante de cargo político não esta procedendo de acordo
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com as normas estabelecidas, os cidadãos - isoladamente ou através de associações de classe
-  vêm a  público  para  expor  seus  pontos  de  vista  e  pressionar  para  que  as  coisas  sejam
reconduzidas a seus devidos lugares.

Ao divulgar os pontos de vista de indivíduos ou associações dos mais variados setores da
sociedade,  a  imprensa  desempenha  um  papel  de  fundamental  importância  para  o
funcionamento dos regimes democráticos. Na verdade, a imprensa é tão importante para o
Estado moderno que se constitui numa espécie de quarto poder, ao lado do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário. Esse quarto poder é vital para o funcionamento do Legislativo e
do Judiciário, de modo que não é de estranhar que nos regimes ditatoriais, caracterizados
pela censura à imprensa, o Poder Executivo esmague os outros dois.

Resposta à terceira questão.
Aluno: André

Sociedades de classes devem atuar politicamente

a)

“argumentos que fogem ao seu objetivo aparentemente pretendido”:

“Os cientistas, cujo trabalho consiste, em última análise, na permanente busca da verdade - 
são frontalmente contra a "vida pública confidencial", pois esta tende a ocultar parte da 
verdade.”

“Nos países civilizados os cidadãos têm plena consciência e, na grande maioria, cumprem 
suas obrigações para com a coletividade, mas, em contrapartida, exigem que o Estado, de 
modo geral, e os políticos, em particular, respeitem seus direitos e desempenhem suas 
atribuições honestamente, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela Constituição, pelas 
leis e pelos regulamentos. Ora, uma das disposições previstas nessas leis e nesses 
regulamentos é que os atos dos políticos e governantes têm de ser levados ao conhecimento 
do público.”

“A política é, por definição, uma atividade pública, aberta, pluralista. Fazer política às 
escondidas, em pequenos grupos, constitui o que, por analogia, poderíamos chamar de 
exercício irregular da profissão de político. Isso é tão censurável quanto, por exemplo, o 
exercício ilegal da medicina.”

“Ao menor sinal de que qualquer ocupante de cargo político não esta procedendo de acordo 
com as normas estabelecidas, os cidadãos - isoladamente ou através de associações de classe 
- vêm a público para expor seus pontos de vista e pressionar para que as coisas sejam 
reconduzidas a seus devidos lugares.”

“Ao divulgar os pontos de vista de indivíduos ou associações dos mais variados setores da
sociedade,  a  imprensa  desempenha  um  papel  de  fundamental  importância  para  o
funcionamento dos regimes democráticos. Na verdade, a imprensa é tão importante para o
Estado moderno que se constitui numa espécie de quarto poder, ao lado do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário. Esse quarto poder é vital para o funcionamento do Legislativo e
do Judiciário, de modo que não é de estranhar que nos regimes ditatoriais, caracterizados
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pela censura à imprensa, o Poder Executivo esmague os outros dois.”

{Muito bem!}

b) “síntese daquilo que seria o núcleo do texto”

O autor apresenta a manifestação das sociedades de classe em relação a sua participação na
política e na sociedade, em especial, a sociedade científica.
Em seguida, ele tenta explicar o papel e as atitudes das sociedades científicas na política
atual.
O autor expõe os motivos da insatisfação das sociedades de classe com exemplos.
Ao final ele deveria explicar as razões e quais intervenções deveriam ser feitas por parte de
toda a sociedade para que os seus objetivos fossem alcançados.

{Então... você percebe que quase não é possível fazer um resumo do texto? Porque, além do 
autor saltar de um tema para outro, quando não salta, também não diz nada de significativo. 
De fato, o texto não tem unidade e, a rigor, cada novo parágrafo deveria ser resumido 
separadamente. E agora, dá para ter uma ideia do que é um texto com problemas 
argumentativos? Estou vendo que sim.}
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Apêndice L – Exemplos de textos produzidos na sexta unidade – primeira parte

Unidade 6 – Atividade 1
Convenções: (Texto): Comentários do aluno, {Texto} comentários do professor.

Primeira  questão:  Começando  pelo  mais  fácil,  vamos  escrever  paráfrases  dos  seguintes
ditados populares:

a) Um dia é da caça, o outro do caçador.
b) Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
c) Águas passadas não movem moinho.
d) Cão que ladra não morde.
e) Deus dá o frio conforme o cobertor.
f) Mas vale um pássaro na mão que dois voando.
g) Focinho de porco não é tomada.
h) Longe dos olhos, longe do coração.
i) Está na hora de pegar o boi pelo chifre.
j) Deus ajuda quem cedo madruga.

Resposta à primeira questão.
Aluno x: André

a) Um dia é da caça, o outro do caçador. 
O mundo dá voltas, amanhã é você, depois sou eu.

b) Manda quem pode, obedece que tem juízo.
Quem não pode, não manda e quem não tem juízo, não obedece.

c)
{Este é um ditado conformista. O sentido dele é que a autoridade pode mandar e quem não 
obedece terá consequências negativas.}

d) Águas passadas não movem moinhos.
A água já passou, portanto, não pode mover os moinhos.

{O que passou, passou, não importa mais. Bola pra frente.}

e) Cão que ladra, não morde. 
Cão que não ladra, morde.

{Quem faz muitas ameaças acaba por não cumpri o que diz.}

f) Deus dá o frio conforme o cobertor. 
{Seu cobertor sempre cobre o frio que Deus deu.

{Deus não dá dificuldades maiores do que a gente consegue resolver.}

g) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 
Antes ter um pássaro, do que ver dois voando.
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{É melhor ter uma coisa segura do que ficar correndo atrás de muitas coisas improváveis.}

h) Focinho de porco não é tomada. 
Tomada e nariz de porco não são a mesma coisa.

i)
{Não se pode crer que porque algumas coisas sejam parecidas que elas devam ser tratadas 
igualmente.}

j) Longe dos olhos, longe do coração. 
Se você ver, chega perto do coração.

{Não amamos o que nos é distante./Os nossos sentimentos se dirigem ao que nos está 
próximo.}

k) Está na hora de pegar o boi pelo chifre. 
É melhor sempre pegar o boi pelo chifre.

{Está na hora de arregaçar as mangas e começar a agir.}

l) Deus ajuda quem cedo madruga. 
Levanta cedo que Deus te ajuda.

{É preciso ter esforço para se conseguir alguma coisa; nada é de graça.}

Questão 3: Por último, vamos parafrasear um texto um pouco mais longo, usando para isso o
artigo de Frei Betto que fazia parte da unidade anterior; como ele ainda está quentinho em
nossa memória, ficará mais fácil trabalhar com ele.

MANIFESTAÇÕES E A TORRE DE MARFIM 
Frei Betto

As  recentes  manifestações  de  rua  no  Brasil  surpreenderam  os  governos  –  municipais,
estaduais e federal. Autoridades, perplexas, se interrogam: como é possível? Quem está por
trás? Quem monitora? E reagem com a única e malfadada lição aprendida em 21 anos de
ditadura: repressão policial.

Nossas autoridades se encastelam na torre de marfim. Como se o Brasil fosse um planeta
distante desse orbe terrestre em que pipocam manifestações de rua em todos os cantos, do
Occupy  Wall  Street  à  Praça  Tahrir  no  Cairo,  da  periferia  de  Paris  à  Praça  Taskim em
Istambul.

A pergunta “o que está por trás?” encontraria resposta se o governo prestasse atenção ao
óbvio à frente dos olhos: a insatisfação dos jovens. A mesma insatisfação que levou a geração
ora no poder às manifestações estudantis da década de 1960 e à guerrilha urbana na década
de 1970. A mesma insatisfação que mobilizou trabalhadores em greves na virada das décadas
de 1970-80 e deu origem ao PT, há 10 anos no comando do país. A diferença é que, outrora, a
polícia  infiltrava  seus  agentes  em  diretórios  estudantis  e  sindicatos,  partidos  e  grupos
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clandestinos e, recebidas as informações, agia preventivamente. Agora a mobilização ocorre
via redes sociais,  mais difíceis  de serem controladas (não impossíveis, como demonstrou
Snowden,  o  jovem estadunidenses  que  revelou  ao  mundo  que  a  Agência  de  Segurança
Nacional dos EUA invade o computador de milhões de pessoas).

O que há de óbvio é que nossas autoridades castraram todas as vias de interlocução com os
movimentos sociais, quando muito tolerados, jamais valorizados. Cadê os conselhos políticos
com presença de lideranças populares? E os comitês gestores? E a Secretaria Nacional de
Juventude? Cadê a UNE? E os canais de diálogo com a juventude? Instalado na torre de
marfim, o governo se surpreende a cada nova manifestação: de sem terra, de indígenas, de
usuários  de  transporte  coletivo,  de  descontentes  com  a  inflação,  e  até  com  as  vaias  à
presidente Dilma na abertura da Copa das Confederações. 

Quem não dialoga acaba se isolando e apela à repressão como todo aquele que se sente
acuado. É hora de nossas autoridades deixarem a torre de marfim, largarem os binóculos
centrados nas eleições de 2014 e pisarem na realidade. A cabeça pensa onde os pés pisam. E
a  realidade  é  a  estabilidade  econômica  ameaçada;  a  reforma  agrária  travada;  as  terras
indígenas invadidas (pelo agronegócio e por obras suntuosas do governo); a desoneração da
indústria automobilística predominando sobre o investimento público em transporte coletivo;
o rabo preso de autoridades com a “caixinha” de empresas privadas etc. 

Resposta à questão 3.
Aluno: Isaac

{Inseri um título e uma introdução.}

{O nosso tempo é de agitação e sem esperanças}

{Sugestão para o primeiro parágrafo: Vivemos um tempo de grandes agitações e perigos. No
Brasil e no mundo, assistimos a grandes movimentos muito significativos e preocupantes
que, infelizmente, não parecem ter solução a curto prazo e podem mesmo ficar ainda piores,
pois o jogo do poder tende a cada vez mais a se acirrar.}

O país neste momento vive mais uma de suas facetas. Com o despertar das ruas, os mais
velhos certamente se lembram das lutas pelo fim da ditadura e a volta da democracia. Entre
aqueles que estavam nas ruas naquele tempo, destaca-se o PT. O contraditório é que no
presente momento a ditadura de fato é formada pelo próprio PT e que não sabe como reagir
perante as manifestações.

A verdade é que não há um político capaz de dar uma resposta. Estão todos corrompidos e a
própria sociedade está corrompida, já que os políticos são nada mais que provenientes desta
mesma sociedade.

O mundo está em ebulição. Israel se vê entre a uma Síria com armas químicas e em guerra
civil,  um Egito a ponto de explodir a qualquer momento e um Irã que quer aniquilá-{los
(Israel) }a todo custo.  Enquanto isso Rússia  e  EUA massageiam seus  egos com guerras
idiotas  por  poder  no campo cibernético da espionagem. A guerra fria  nunca acabou.  Ela
simplesmente  continuou  em  banho  Maria  todos  estes  anos  e  agora  está  fervendo,  em
ebulição.
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O que esperar do futuro? Nada além de um novo Hitler. Porque assim como está escrito em
umas das paredes de auschwitz: “quem esquece o passado está condenado a repeti-lo.”

{Na paráfrase, a reelaboração das ideias não pode perder de vista o significado do texto
original. Isso é muito importante, por exemplo, quando escrevemos um trabalho acadêmico,
porque as referências ao que um autor disse precisam expressar o que, de fato, ele disse. A
reelaboração se dá no plano da forma, mas o fundo, aquilo que se quis dizer originalmente
precisa ser mantido.}

{Embora  o  seu  texto  não  seja  uma  paráfrase,  não  vamos  desconsiderá-lo,  porque  ele  é
significativo. Do jeito que você o deixou, ficou faltando uma introdução que incluísse os
problemas do Brasil  e do mundo numa mesma lógica,  por isso escrevi uma que permite
relacionar os parágrafos seguintes entre si. Ah, também tentei dar um título que refletisse o
espírito do que você escreveu.}

{Você poderia fazer paráfrases dos poemas em forma de prosa?}
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Apêndice M – Exemplos de textos produzidos na  sexta unidade - parte 2 

Unidade 6 – Atividade extra.
Convenções: {Texto): comentário do aluno. {Texto}: comentários do professor.

Primeira questão: Construa um parágrafo a partir de cada uma das frases-núcleos abaixo.

a) Uma chuva medonha caiu sobre a cidade de Belo Horizonte no mês passado.

b) A praça Kazuaki Taziri é um singelo presente para os moradores de suas redondezas.

c) Tenho ouvido umas músicas que são pura pornografia sem nenhum senso artístico.

d) Os interesses econômicos e políticos é que ditam as “verdades” veiculadas pela nossa
imprensa corrupta.

e) Os olhos indiferentes de Lucília me diziam que meu coração estava mais solitário do
que nunca.

Resposta à primeira questão.
Aluno: Samuel

a) Uma chuva medonha caiu  sobre  a  cidade  de  Belo  Horizonte  no mês  passado.  A
população, mais medonha que a chuva que caiu, postou nas redes sociais tal evento.
Ao fim, chegou-se a conclusão que de medonho só mesmo a natureza humana que ao
invés de apreciar os eventos naturais, vive a reclamar de tudo.

{OK, … Mas se estivesse lá na hora da chuva, eu também ia reclamar...}

b) A praça Kazuaki Taziri é um singelo presente para os moradores de suas redondezas.
Primeiramente  porque  é  uma  ótima  opção  de  lazer  a  população  como  um todo.
Segundo porque as crianças e os mais idosos possuem agora um lugar para brincar e
repousar. Sem falar nos pássaros que encontraram abrigo em suas arvores. Agora é
rezar para que esta não seja mais um ponto de drogas e abrigo para mendigos como
todas as outras praças da cidade.

c) Tenho ouvido umas músicas que são pura pornografia sem nenhum senso artístico.
Elas  são  o  retrato  de  uma  sociedade  doente,  que  só  pensa  em sexo  e  não  sabe
diferenciar o aceitável do inaceitável. Afinal, o que é arte? Saudades do tempo de
outrora quando havia artistas de verdade,  que colocavam em suas musicas a mais
pura poesia. Infelizmente devemos conviver com a tristeza da presente realidade e
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sofrermos com os quadradinhos de 4, de 8, de 12.

d) Os interesses econômicos e políticos é que ditam as “verdades” veiculadas pela nossa
imprensa corrupta. Assim a sociedade se torna refém de uma mídia que dita as regras
e engana a todos. Liberdade de imprensa na verdade quer dizer liberdade para aceitar
as propinas para dizer as mentiras como verdades e a omitir a verdade, deixando as
mentiras prevalecerem.

e) Os olhos indiferentes de Lucília me diziam que meu coração estava mais solitário do
que nunca. O seu amor era racional e seu coração pertencia a outro. Mas eu, insolente
como  sempre,  sempre  me  satisfazia  com  os  restos,  com  a  piedade  desse  amor
racional.  Eu a  amava com todo o meu coração e  ainda  que  condenado a  morrer
solitário, sem ser correspondido na mesma intensidade, estava feliz enquanto pudesse
sustentar essa ilusão.

{Você  disse  que  tinha  problemas  para  não  desviar  do  assunto.  Vejo  que  você  está  se
acertando, porque os seus parágrafos estão bem apropriados. Esses são parágrafos isolados,
mas você consegue escrevê-los adequadamente.  Faça exercícios  assim construindo textos
mais longos: você pode usar um artigo de jornal retirando as frases núcleos e depois tentando
escrever um texto a partir dela, que pode ser mesmo uma paráfrase. Outra possibilidade seria
escrever uma sequência de frases-núcleos e depois elaborar parágrafos a partir delas, assim:

 Tenho ouvido umas músicas que são pura pornografia sem nenhum senso artístico.

 Não vou defender  que se eliminem tais  músicas,  mas,  pelo menos poderia  haver

outros tipos de música tocando nas rádios também.

 A indústria fonográfica parece querer só lucros, sem se incomodar com a qualidade.

 Logo,  aparecerão  outros  gêneros  de  música  apelando  para  alguma  outra  coisa

escandalosa,  porque esses estilos,  de tão repetido,  têm vida curta e  as gravadoras
precisam ganhar dinheiro.}

Quarta questão: A imagem abaixo, do filme “A dama e o Vagabundo”, é rica em informações
que podem ser descritas/narradas como se fossem uma cena de um filme. Elabore, então, um
texto  descrevendo-a/narrando-a.  Procure  separar  as  informações  da  imagem  em  blocos,
atribuindo um parágrafo a cada um deles, sem se esquecer, no entanto, que compõem um
único conjunto de situações inter-relacionadas.
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Resposta à questão 3.
Aluno: André

Era noite na cidade e a enorme lua cheia convidava os amantes a se unirem sob o seu brilho.
Mesmo que o casal tivesse que improvisar, já que não podiam frequentar um estabelecimento
tradicional, a escolha se mostrou perfeita e muito romântica: os fundos de um restaurante.

O clima de romance se manifestou no ar de forma tão forte, que era possível quase tocá-lo.
Clima  esse  que  ainda  contava  com a  bênção  dos  cozinheiros,  que  faziam  uma  singela
serenata para o casal, pronto para celebrar seu amor com uma deliciosa refeição.

O prato especial era macarronada e, como se o universo estivesse conspirando a favor deste
improvável casal, ao começarem a comer, ambos, a Dama e o Vagabundo, pegam o mesmo
fio, culminando num apaixonado beijo.

{A estruturação ficou boa, com cada especificidade da cena sendo apresentada em parágrafos
separados, mas perfeitamente ordenados.}


