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RESUMO 
 

Neste estudo, investiga-se o fenômeno preparação de uma aula de/em inglês 
para Ensino Fundamental com uso de tecnologias digitais. O fenômeno emerge 
da vivência em um curso de extensão, fundamentado no viés da complexidade 
e oferecido a graduandos do curso de Letras de uma universidade pública 
estadual. Discute-se, desde o final do século XX, a emergência de um novo 
pensamento a partir do qual são estudados os acontecimentos das esferas 
tanto científica quanto social. O pensamento complexo implica mudanças 
profundas na forma de contemplar o ser e, principalmente, o conhecimento. 
Diante desse cenário permeado por transformações, é indispensável que se 
promovam mudanças na formação de professores. Atualmente, estudos 
discutem os aspectos que precisam ser contemplados na formação com base 
na perspectiva complexa, porém, desses, poucos trabalhos relatam a vivência 
do pensamento complexo e sua repercussão na formação de professores de 
línguas, como proposto neste estudo. Sendo assim, esta pesquisa objetiva 
descrever e interpretar o fenômeno em questão, a fim de contemplar sua 
essência, tendo como norte a pergunta: qual é a natureza do fenômeno 
preparação de uma aula de/em inglês para Ensino Fundamental com uso de 
tecnologias digitais? Para tanto, busca-se apoio nos estudos acerca do 
pensamento complexo realizados por Morin (2005, 2011c), Almeida M. C. 
(2012), Behrens e Oliari (2007) e Capra (1996), entre outros; nas discussões 
sobre formação de professores, apresentadas por autores como Pimenta 
(2002), Moraes (2008, 2010a), Imbernón (2011); nos trabalhos referentes a 
tecnologias digitais e ensino publicados por Kenski (2013), Motteram (2013) e 
Valente (2013), principalmente, e do Design Educacional Complexo, proposto 
por Freire (2013). Trata-se de embasamento teórico calcado no viés da 
complexidade, de cunho qualitativo-interpretativo, cuja escolha metodológica é 
a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (FREIRE, 2010,2012). 
Nessa abordagem, é possível descrever e interpretar fenômenos da 
experiência humana, tendo-se a complexidade como fundamento. A pesquisa 
realizada contou com 8 participantes, dentre os quais a professora 
pesquisadora. Foram utilizados como registro de textos conversas via 
WhatsApp, questionários, conversa hermenêutica e diário. Na interpretação dos 
textos oriundos dos participantes foi possível contemplar os temas que 
compõem a essência do fenômeno em estudo: novidades, dificuldades, medos, 
aprendizagem, descoberta e protagonismo. Ao final dessa experiência vivida, 
parece que as possibilidades de ações ressonantes a buscas por uma melhor 
prática em contextos de ensino-aprendizagem se amplificam para professor e 
graduandos na relação destes com a preparação de aula enquanto fenômeno 
multidimensional.  
 
Palavras-chave: complexidade, formação de professores, abordagem 
hermenêutico-fenomenológica complexa, língua inglesa, tecnologias digitais.  
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ABSTRACT 

 

This thesis investigates the phenomenon preparing an English class (in English) 
for Elementary School with the use of digital technologies. The phenomenon 
emerges from the experience in an extension course, based on complexity and 
offered to undergraduate students of a Languages course of a state public 
university. Since the end of the twentieth century, the emergence of a new 
thought from which the events of both scientific and social spheres have been 
studied. Complex thought implies profound changes in the way of contemplating 
being and, mainly, knowledge. Faced with this scenario permeated by 
transformations, it is indispensable to promote changes in teacher education. 
Currently, studies discuss the aspects that need to be contemplated in the field 
based on the complex thought, but of these, few studies report the experience 
of complex thought and its repercussion in the education of language teachers, 
as proposed in this study. Thus, this research aims to describe and interpret the 
phenomenon observed in order to contemplate its essence, having as a 
question: what is the nature of the phenomenon preparing an English class (in 
English) for Elementary School with the use of digital technologies? 
Theorethically this work is supported in the studies about the complex thought 
realized by Morin (2005, 2011), Almeida (2012), Behrens and Oliari (2007) and 
Capra (1996), among others; in the discussions about teacher education, 
presented by authors such as Pimenta (2002), Moraes (2008, 2010), Imbernón 
(2011); in the works related to digital technologies and teaching published by 
Kenski (2013), Motteram (2013) and Valente (2013), and the Complex 
Educational Design proposed by Freire (2013). It is a theoretical basis based on 
the bias of complexity, of a qualitative-interpretative nature, whose 
methodological choice is the Complex Hermeneutic-Phenomenological 
Approach (FREIRE, 2010, 2012). In this approach, it is possible to describe and 
interpret phenomena of human experience, with complexity as a foundation. 
The research consisted of 8 participants, among them the researcher herself. 
WhatsApp conversations, questionnaires, hermeneutic conversation and diary 
were used as instruments for gathering texts. In the interpretation of texts 
originated from the participants it was possible to contemplate the themes that 
compose the essence of the phenomenon under study: novelties, difficulties, 
fears, learning, discovery and protagonism. At the end of this lived experience, it 
seems that the possibilities of resonant actions of searching for better practice 
in teaching-learning contexts are amplified for undergraduates and also for 
teachers in their relationship with class preparation as a multidimensional 
phenomenon. 
 
 
Keywords: complexity, teacher education, complex hermeneutic-
phenomenological approach, English language, digital technologies. 
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DANDO A PARTIDA 

 
 
 

 

 

Fonte: Internet1. 

 

 

Temos um roteiro, imaginamos a viagem, porém, o que a 
deixa mais interessante é não sabermos de tudo o que vai 
acontecer. Quais serão as novas histórias que teremos 
para contar ao retornar? Ansiosos para pegar a estrada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Disponível em: https://www.doutorcarro.com.br/wp-content/uploads/2014/03/partida.jpg. 

Acesso em jul. 2017. 

https://www.doutorcarro.com.br/wp-content/uploads/2014/03/partida.jpg
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  Neste estudo, investigo o fenômeno preparação2 de uma aula de/em3 

inglês para Ensino Fundamental com uso de tecnologias digitais, o qual emerge 

da experiência de um curso de extensão de língua inglesa ministrado aos 

alunos do quinto semestre de Letras de uma universidade pública da região 

centro oeste do Brasil.   

Para relatar como interpreto a essência do fenômeno sob investigação, 

lanço mão de um recurso de estilo: a metáfora de uma viagem de caminhão. 

Uma metáfora pode emergir da interpretação do fenômeno em foco ou por 

analogia com o pesquisador e sua história. Emergir da interpretação significa 

que os achados indicam algo que sugere determinada imagem metafórica. 

Partir da história do pesquisador significa que esse percebe alguma 

semelhança entre algum aspecto de sua vida com o movimento da pesquisa, o 

que o leva a optar por apresentá-la por meio desse traço de similaridade.  

Neste trabalho, a metáfora escolhida tem relação com a minha história, 

pois meu pai trabalhou toda a vida como motorista de caminhão e fizemos 

muitas viagens juntos: ele, minha mãe, meu irmão e eu. Considero essas 

experiências muito importantes para minha constituição como ser humano e, 

como essas viagens guardam semelhanças com o processo de pesquisa, o 

que pode criar uma interlocução com o leitor, penso ser pertinente apresentá-la 

por meio dessa associação.  

Viajar envolve muito mais do que ir de um lugar ao outro. Há muito entre 

a partida e a chegada. É preciso escolher o que levar na mala, preparar um 

roteiro, arriscar-se em caminhos diferentes, enfim, curtir a viagem com todas as 

suas emoções, perigos, imprevisibilidades e belezas. O trajeto pode até 

parecer linear, sempre o mesmo, mas a viagem é sempre diferente. A pesquisa 

envolve aspectos semelhantes. É preciso escolher fundamentação teórica e 

metodologia pertinentes, as quais permitam mergulhar na interpretação do 

fenômeno e compreender as relações entre partes e todo, bem como as 

emergências, situando-as em seu contexto.  

É comum encontrar metáforas nos trabalhos de autores tais como Edgar 

Morin (2003) e Ricoeur (2002), por exemplo, os quais lançam mão desse 

                                                                 
2 O termo preparação, aqui, refere-se à elaboração (escrita) e à apresentação (oral) de uma aula. 
3 Aula de/em inglês significa uma aula de inglês elaborada e apresentada nessa língua. 
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recurso para expressar seus achados e suas ideias. Além disso, a utilização de 

metáforas é recorrente em trabalhos cuja metodologia de pesquisa é a 

Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa – doravante AHFC – 

(FREIRE, 2015), adotada nesse estudo. Para exemplificar, cito os trabalhos de 

Sá (2015), Aguilar (2016) e Aires (2014) – dentre outros – os quais 

apresentaram as metáforas do universo, do Homem Vitruviano e do espetáculo 

de dança, respectivamente. 

Uma vez que a AHFC contempla aspectos objetivos e subjetivos na 

investigação de fenômenos e reconhece o background do pesquisador como 

elemento importante para a interpretação, a metáfora, por ter ligação com a 

história do pesquisador e ser algo do mundo real, palpável, pode permitir ao 

leitor “entender um domínio da experiência em termos de outro”, como 

apontam Lakoff e Johnson (1996, p. 117). 

Decidi investigar o fenômeno preparação de uma aula de/em inglês para 

Ensino Fundamental com uso de tecnologias digitais porque esse emerge de 

um curso de extensão elaborado para atender às necessidades dos alunos do 

curso de Letras, relacionadas à preparação de aula e à língua inglesa. Há 

alguns anos, ao trabalhar, na Graduação, com a disciplina Estágio 

Supervisionado de Língua Inglesa, percebia as dificuldades dos alunos bem 

como sua angústia por não se sentirem preparados para a tarefa que 

desempenhariam durante o estágio de regência. Além disso, os próprios 

graduandos haviam solicitado um curso de extensão de língua inglesa. 

O curso de extensão foi elaborado com base no pensamento complexo e 

no Design Educacional Complexo (doravante DEC), proposto por Freire (2013); 

ministrado, durante um mês, pela pesquisadora. Durante a pesquisa, os 

participantes elaboraram uma aula de inglês para Ensino Fundamental na qual 

se utilizavam tecnologias digitais e a apresentaram por meio da interface 

VoiceThread (doravante VT). 

Escolhi fundamentar o curso no pensamento complexo e utilizar o DEC 

como design de curso, haja vista que acredito no tecido complexo que 

entretece os acontecimentos e, por isso, considero esse pensamento 

pertinente para olhar o mundo, nele incluído o processo ensino-aprendizagem. 

O curso contemplou o uso de tecnologias digitais porque essas encontram-se 
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incorporadas às nossas práticas diárias e, se utilizadas de forma adequada, 

atreladas aos objetivos de aprendizagem, podem ampliar e modificar as 

relações entre sujeito e objeto do conhecimento, como asseguram Kenski 

(2013) e Valente (2013). 

Meu objetivo era ministrar um curso de extensão que fosse ao encontro 

das necessidades apresentadas pelos alunos nas dimensões linguística e 

didático-pedagógica e, simultaneamente, fosse condizente como o contexto 

atual; além disso, que estabelecesse as ligações parte-todo-parte mediante as 

quais, segundo Morin (2003), o conhecimento se constrói e se amplia. 

Desde o início do século XX, vive-se a emergência do paradigma 

complexo (MORIN, 2011c) não somente nas ciências, mas também na 

sociedade. Esse pensamento emergente é umas das formas de construir 

conhecimento acerca da realidade, trazendo mudanças significativas, 

principalmente com relação à concepção de ser e de conhecimento – 

organização de informações. 

O paradigma tradicional, o qual orientou a maior parte da construção de 

conhecimento da nossa história e que ainda é base para muitos estudos, 

entende ser possível conhecer a realidade com base em partes isoladas. 

Portanto, julga conhecer um todo por meio das partes, considerando somente o 

que é fragmentado, quantificável, separando o sujeito da construção de 

conhecimento e dividindo esse em disciplinas estanques. Esse paradigma 

permitiu que grandes descobertas científicas fossem realizadas, porém, a partir 

do século XX, percebeu-se que esse corpo de conhecimento não era mais 

suficiente para compreender os questionamentos emergentes.  

O paradigma complexo, ao estudar um fenômeno, utiliza-se da 

quantificação e objetividade, assim como o paradigma tradicional, mas 

incorpora ao seu entendimento também a subjetividade. O pensamento 

complexo contempla, portanto, objetividade e subjetividade, partes e todo. Sob 

a perspectiva complexa, os fenômenos da realidade são tecidos juntos, ou 

seja, há uma conexão entre os acontecimentos. Assim, as partes contêm 

características do todo e esse contém características das partes, sendo que 

sua relação resulta em traços que não podem ser encontrados somente nas 

partes. O sujeito complexo faz parte da construção do conhecimento e constrói 
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a realidade que não existe independentemente dele (MORIN, 2005). 

Segundo Morin (2015, p. 107), está cada vez mais difícil entender os 

problemas do nosso dia a dia porque esses são contemplados de forma 

fragmentada. Aprende-se a fragmentar para estudar – inclusive, na escola o 

saber é compartimentado em disciplinas – porém, os “problemas essenciais 

jamais são parcelares e os problemas globais são cada vez mais essenciais”. 

Concordar que a realidade é complexa e encará-la de forma complexa 

implica empreender mudanças na forma de lidar com os acontecimentos em 

qualquer esfera da vida. Sendo assim, destaco as mudanças necessárias para 

a formação de professores, principalmente, visto que este estudo se 

desenvolve nesse âmbito.  

Segundo Moraes (2010a), ao citar Torres (2002), as críticas à formação 

de professores continuam as mesmas há décadas. Isso acontece porque tem-

se tratado o problema de forma parcial. Para que as mudanças sejam 

significativas é preciso pensar essa formação a partir de princípios que podem 

operar mudanças profundas quanto à maneira de se conceber o ser, o 

conhecimento e a metodologia. O pensamento complexo mostra-se como um 

dos caminhos possíveis para as transformações. 

Muito se tem discutido sobre a educação sob a perspectiva do 

pensamento complexo. No Brasil, os trabalhos de Moraes (2010a), Almeida M. 

C. (2012), Freire (2013, 2009), Behrens e Ens (2015), Almeida e Petraglia 

(2008), para citar alguns, relatam e discutem ações que têm sido empreendidas 

com base nessa perspectiva. A respeito de teses e dissertações, aponto os 

trabalhos de Batista (2012), Silva (2014), Brauer (2015), Generoso (2016) e 

Aguilar (2016), uma vez que relatam ações guiadas pelo pensamento complexo 

concernentes ao ensino e aprendizagem. No entanto, ainda são poucos os 

trabalhos que relatam a vivência do pensamento complexo articulado ao uso de 

tecnologias digitais e sua repercussão na formação de professores de línguas 

estrangeiras, conforme proposto neste trabalho.  

Sendo assim, objetivo descrever e interpretar o fenômeno preparação de 

uma aula de/em inglês para Ensino Fundamental com uso de tecnologias 

digitais, a fim de contemplar sua essência. A pergunta que norteia esta 

pesquisa é:  
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Qual a natureza do fenômeno preparação de uma aula de/em inglês 

para Ensino Fundamental com uso de tecnologias digitais? 

Dessa maneira, esse trabalho pode contribuir para ampliar as 

possibilidades de professores e futuros professores ao elaborar aulas de língua 

estrangeira com uso de tecnologias digitais e possibilitar a reflexão acerca do 

contexto na preparação de aula, uma vez que esse é modificado pelo sujeito e 

também o modifica. Além disso, este estudo pode trazer emergências acerca 

da vivência do pensamento complexo na formação de professores de línguas. 

 Inscrevendo-se na área da Linguística Aplicada, esta pesquisa 

desenvolve-se entremeada com as discussões do Grupo de Pesquisa sobre a 

Abordagem Hermenêutico-fenomenológica e Complexidade (GPeAHFC)4; e 

vincula-se ao Projeto de Pesquisa Interfaces e ambientes digitais de 

aprendizagem de línguas e formação de professores5.  

Nesse cenário, escolhi a AHFC como metodologia de pesquisa, pois 

permite descrever e interpretar “uma ou mais manifestações de um dado 

fenômeno, procurando, por meio da textualização de experiências de quem o 

vivencia, identificar os temas que o estruturam, que compõem sua essência e 

que, portanto, lhe conferem identidade” (FREIRE, 2010, p. 23). 

Alguns ensinamentos foram de grande valia para a compreensão do 

fenômeno em questão: Morin (2005, 2011a), Almeida M. C. (2012) e Behrens e 

Oliari (2007), principalmente, acerca da complexidade, as reflexões de Moraes 

(2008, 2010b), Imbernón (2011) e Freire (2009) a respeito da formação de 

professores, as ideias de Kenski (2013), Valente (2013) e Costa (2013) acerca 

das tecnologias e Freire (2013), com a proposta do Design Educacional 

Complexo. 

 Considerando a metáfora escolhida, esta tese está organizada da forma 

que segue. No Capítulo 1, Arrumando as malas, preparo minha bagagem para 

a viagem que relato ao longo de todo o texto. Apresento, assim, a 

fundamentação teórica sob a qual a investigação está alicerçada: 

complexidade, formação docente, Design Educacional Complexo e tecnologias 

digitais de informação e comunicação (doravante TDIC) no ensino de línguas. 
                                                                 
4 Grupo de pesquisa certificado pela PUC/SP, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e liderado pela 
Profª Drª Maximina Maria Freire. 
5 Projeto cadastrado no CNPq e coordenado pela Profª Drª Maximina Maria Freire. 
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No Capítulo 2, Preparando o roteiro, dedico-me a delinear o roteiro da 

viagem propriamente dito, relatando como a pesquisa foi realizada. Assim, 

apresento a abordagem escolhida para guiar este estudo: a Abordagem 

Hermenêutico-fenomenológica Complexa (FREIRE, 2015) – escolhendo o 

trajeto –; os participantes e o contexto da pesquisa – os companheiros de 

viagem e a paisagem –; os instrumentos e procedimentos do registro de textos 

– o registro da aventura: a máquina fotográfica e as poses –; detalho o 

processo e os procedimentos de interpretação – Aprendendo a viajar.  

No Capítulo 3, Arriscando-se em um novo caminho, detalho como me 

aventuro pelo caminho, descrevendo a experiência de desenhar e ministrar um 

curso sob o viés da complexidade. 

No Capítulo 4, Iniciando a viagem, aprofundo a descrição e interpretação 

do fenômeno em foco, detalhando os temas hermenêutico-fenomenológicos 

que emergiram dos textos, bem como suas subdivisões. 

Em Retornando... Afinal, quem retorna para onde vai?, teço algumas 

considerações acerca do percurso da pesquisa e reflito acerca da experiência 

do curso de extensão bem como do que dela emergiu. Na sequência, exibo o 

Combustível, ou seja, as referências bibliográficas que me permitiram 

empreender esta viagem e ampliar meus horizontes. 
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CAPÍTULO 1: ARRUMANDO AS MALAS 

 

 

 

Fonte: Internet6. 

 

 

São três dias de viagem de Sinop/MT a Curitiba/PR, 
porém, ao todo, ficamos fora cerca de 12 dias. É hora de 
arrumar as malas, pensar em tudo o que iremos precisar 
durante a viagem para colocar na bagagem, na qual vão 
coisas materiais, sentimentos e também conhecimentos 
construídos em nossas vivências até então. 

                                                                 
6 Disponível em: https://http2.mlstatic.com/adesivos-retr-malas-de-viagem-kit-com-03-cartelas-

D_NQ_NP_21981-MLB20220890781_012015-F.jpg. Acesso em jul.2017. 

https://http2.mlstatic.com/adesivos-retr-malas-de-viagem-kit-com-03-cartelas-D_NQ_NP_21981-MLB20220890781_012015-F.jpg
https://http2.mlstatic.com/adesivos-retr-malas-de-viagem-kit-com-03-cartelas-D_NQ_NP_21981-MLB20220890781_012015-F.jpg
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Para essa viagem, durante a qual busco chegar à essência do fenômeno 

preparação de uma aula de/em inglês para Ensino Fundamental com uso de 

tecnologias digitais, levo, na bagagem, estudos sobre o pensamento complexo, 

formação docente, Design Educacional Complexo e o uso de tecnologias 

digitais de informação e comunicação no ensino de línguas. Esses saberes me 

acompanham durante toda a viagem, e, muitas vezes, recorro a mais de um 

simultaneamente. 

1.1 Pensamento complexo 

Ao falar de nossas viagens de Sinop (MT) até Curitiba (PR), meu pai 

sempre diz que, apesar do trajeto ser o mesmo, a viagem é diferente quando 

estamos os quatro juntos. O mesmo trajeto, viagem diferente... e quantas 

outras viagens com inúmeras situações e emoções distintas devem ser feitas 

por esse mesmo trajeto?  

Os fenômenos que acontecem no mundo real, as experiências que se 

vivenciam comportam dois lados; um mais racional, objetivo e um afetivo, 

subjetivo. Viver comporta certezas, dúvidas, ordem, desordem, surpresas, 

acertos, erros etc. Por vezes, se vivencia mais de um desses aspectos ou 

sentimentos, por vezes contraditórios, ao mesmo tempo. 

No organismo humano convivem concomitantemente morte e vida. Morin 

(2003) observa que um organismo vivo se regenera permanentemente a partir 

da morte de suas células, assim, as ideias antagônicas de morte e vida são, 

também, complementares. Descobertas científicas permitiram reconhecer que 

nem as ciências exatas são tão exatas assim. 

Ao apresentar esse comentário, desejo começar a conceituar o que é 

complexidade. Ao contrário do que se possa pensar inicialmente, a 

complexidade da qual falo não está aqui relacionada com a ideia de 

complicado, mas, sim, com a ideia de conexão, religação, interligação. Em sua 

origem, a palavra complexus quer dizer “o que é tecido junto” (MORIN, 2011c, 

p. 13). Essa conotação foi a que tentei demonstrar ao falar dos aspectos 

envolvidos em uma viagem e na vida. Os acontecimentos são tecidos juntos, 

em ordem e desordem, na forma de erros e acertos. Uma das principais 

características da complexidade é esta: a articulação, a consciência de que 

objetos e fenômenos comportam diversas dimensões. 
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Segundo Morin (2011c, p. 13), a complexidade é “o tecido de 

acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos que 

constituem nosso mundo fenomênico”, o mundo real. Petraglia (2008, p. 19) 

defende ideia semelhante à apresentada pelo autor, ao afirmar que a 

complexidade “indica que, os fenômenos estão em relação, de maneira 

interdependente, mas nada está isolado no Cosmos, como numa rede 

relacional”. 

Reconhecer a diversidade de dimensões dos fenômenos do mundo real 

significa contemplá-los a partir de um ponto de vista complexo. A complexidade 

pode ser utilizada, portanto, como uma perspectiva, como uma dentre as 

diferentes formas existentes de compreender, construir conhecimento acerca 

da realidade que nos cerca e, segundo Almeida M. C. (2012, p. 22), de “narrar 

o mundo”.  

Segundo Behrens e Oliari (2007), a construção de conhecimento acerca 

dos fenômenos do mundo real é marcada por diversas reviravoltas. Estudam-

se os fenômenos a partir de um corpo de conhecimento ou paradigma vigente 

em cada época da história. Até o início do século XX, o paradigma em vigor era 

o que agora denominamos tradicional, baseado nas ideias de Descartes, o qual 

carrega traços que datam da época do Renascimento, período entre o século 

XIII e o XV, em que foi extinta a crença no conhecimento proveniente de 

deuses ou da fé. O homem era colocado como centro, portanto, a razão 

exercia papel fundamental na construção de conhecimento e a ciência passou 

a pesquisar seus objetos de estudo considerando somente as propriedades 

que pudessem ser medidas e quantificadas. 

As autoras salientam, ainda, que após o Renascimento, na Idade 

Moderna, a figura central era Descartes, o qual afirmava que somente os 

conhecimentos construídos por meio da razão eram dignos de crédito absoluto 

e desacreditava a fé, a tradição e o conhecimento proveniente dos 

sentimentos. Estudavam-se os fenômenos de forma fragmentada, mediam-se e 

quantificavam-se as propriedades de cada parte e, assim, julgava-se conhecer 

o todo a partir dessa parte. 

   Volto à viagem sobre a qual fiz referência no início desta seção. Se, 

nessa experiência de viajar de caminhão, eu considerar somente o que pode 

ser quantificado ou medido durante o trajeto, ou ainda, se eu estudar somente 
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uma parte dele, será que poderia dizer que conheço o fenômeno viagem de 

caminhão ou descobriria por que meu pai diz que é diferente quando vamos 

com ele? Seria possível, com certeza, calcular os litros de combustível gastos, 

quantos quilômetros foram percorridos, quanto gastamos com refeições etc., 

mas, e a outra parte? O valor qualitativo do carinho, das risadas, das 

brincadeiras na lama, das conversas, do parquinho, de tantos conhecimentos 

construídos ao longo do percurso? 

As experiências são compostas por aspectos os quais, além de serem 

explicados, precisam ser compreendidos, sobretudo porque dizem respeito ou 

afetam, de alguma forma, o ser humano. Morin (2003) destaca a necessidade 

de se unir compreensão e explicação ao se estudar objetos. Esse elo traz a 

possibilidade de se conhecer um objeto subjetiva e objetivamente, uma vez que 

para o autor, ao explicar um objeto de conhecimento consideram-se “as formas, 

as qualidades, as quantidades” e ao compreendê-lo busca-se a “identificação” 

e “projeção de sujeito a sujeito” (MORIN, 2003, p. 93). Utilizando-se do 

exemplo de uma criança em prantos, o estudioso observa ser possível 

compreendê-la não ao se medir o grau de salinidade de suas lágrimas, mas ao 

se lembrar das próprias tristezas infantis, identificando-a consigo e 

identificando-se com ela. 

A partir dessa diferenciação, é possível entender porque Morin (2011c) 

considera o paradigma tradicional como simplificador, mutilante, que cega, pois 

esse não considera o compreender, somente o explicar. O conhecimento 

produzido a partir do paradigma tradicional mostra somente parte de um todo 

complexo, uma vez que os fenômenos são constituídos de partes quantificáveis 

e partes que necessitam da subjetividade, da compreensão.  

O pensamento tradicional, como enfatizam Behrens e Oliari (2007), o 

qual separa, fragmenta o objeto de estudo, contribuiu para que se 

estabelecesse uma visão dualista do universo ao considerar somente suas 

partes quantificáveis. Surgem, então, as múltiplas fragmentações, as quais, 

apesar das iniciativas de religação, são vivenciadas no mundo de hoje: a visão 

antagônica de mundo material x espiritual; de corpo x mente; de filosofia x 

ciência; de objetivo x subjetivo; de ciência x fé, entre outras, como se, de fato, 

fosse possível separar esses aspectos. 

Do final do século XVIII até o início do século XIX, período considerado 
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como segunda fase da Modernidade, a crença de que o conhecimento está no 

objeto e não no sujeito perdura, o que reforça a ideia de que o conhecimento 

sobre os fenômenos pode ser livre de subjetividade e, por isso, ter caráter 

impessoal e neutro (BEHRENS; OLIARI, 2007). 

No século XX passa a se questionar o paradigma tradicional. 

Descobertas no campo das ciências permitiram reconhecer que os fenômenos 

não são constituídos somente de partes quantificáveis, organizadas e lineares, 

mas também de ambiguidades e incertezas. De acordo com Morin (2011c), era 

impossível compreender essas novas características dos fenômenos a partir do 

paradigma vigente.  

Os primeiros indícios do reconhecimento da complexidade na ciência 

foram percebidos pela Física. Descobriu-se, no universo físico,  

 

[...] que se consagrava a revelar a Ordem impecável do mundo, 
seu determinismo absoluto e perpétuo, [...] um princípio 
hemorrágico de degradação e de desordem (segundo princípio 
da termodinâmica); [...] o cosmos não é uma máquina perfeita, 
mas um processo em vias de desintegração e de organização 
ao mesmo tempo (MORIN, 2011c, p. 14). 

 

Segundo Morin (2003), somente nas últimas décadas do século XX 

percebeu-se que ordem e desordem, mesmo contrárias, cooperavam, de certa 

maneira, com a organização do universo. A partir de então, surgem as “novas 

ciências” (MORIN, 2003), ecologia, ciências da Terra, cosmologia, as quais 

tratam os objetos de conhecimento como sistemas, estudam-os como um todo 

organizado, formado por partes, sem fragmentá-los ou reduzi-los às suas 

partes. Nesse contexto de descobertas associadas à multiplicidade de 

fenômenos e problemas de toda ordem e em todo lugar, a complexidade 

desponta com o desafio de lidar com esse emaranhado de fenômenos e 

problemas pulverizados nas mais diversas áreas. 

O paradigma complexo não desconsidera as descobertas realizadas sob 

a perspectiva do paradigma tradicional, nem rejeita a forma de pensar e 

estudar os fenômenos estabelecida por esse paradigma, não se opõe a ele 

como forma de reconstruir uma forma totalmente nova de conceber o mundo e 

construção do conhecimento; pelo contrário, Morin (2015, p. 107) enfatiza que 
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o conhecer “implica separar para analisar e religar para sintetizar ou 

complexificar”. Assim, a proposta é de junção de noções, tecer junto. 

Considera-se a ordem, mas também a desordem, a razão e as incertezas, a 

objetividade e a subjetividade.  

O que a complexidade propõe (MORIN, 2003) é ir além de um 

paradigma. Na visão moriniana, para se lidar com a complexidade do real é 

indispensável uma reforma do pensamento, a qual  

 

[...] vai gerar um pensamento do contexto e do complexo. Vai 
gerar um pensamento que liga e enfrenta a incerteza. O 
pensamento que une substituirá a causalidade linear e 
unidirecional por uma causalidade em círculo e 
multirreferencial; corrigirá a rigidez da lógica clássica pelo 
diálogo capaz de conceber noções ao mesmo tempo 
complementares e antagonistas, e completará o conhecimento 
da integração das partes em um todo, pelo reconhecimento da 
integração do todo no interior das partes (p. 92-93). 

 

Destaca-se, na afirmação do autor, a necessidade dos conceitos nos 

quais se alicerça o paradigma tradicional para a constituição do pensamento 

complexo. A causalidade, o diálogo entre conceitos complementares e a 

integração das partes em um todo e do todo nas partes, noções mencionadas 

por Morin (2003), no excerto, remetem aos macroconceitos que se encontram 

no coração da reforma de pensamento proposta pelo autor. Segundo ele, é 

preciso compreendê-los e colocá-los em prática para se perceber a 

complexidade. Em obra recente, Ensinar a viver: manifesto para mudar a 

educação, Morin (2015) apresenta como macroconceitos: o sistema, a 

causalidade circular, a dialógica, e o princípio hologramático. 

Na obra do autor, é possível encontrar esses macroconceitos 

desdobrados em mais conceitos, aos quais Morin se refere como “operadores”, 

“princípios”, “instrumentos do conhecimento” e/ou “operadores de religação”7. 

No entanto, todos derivam dos quatro macroconceitos que passo a apresentar.  

“Um sistema é o conjunto de partes diferentes, unidas e organizadas” 

(Morin, 2006, p. 13). A noção de sistema é importante para que se perceba que 

os fenômenos são constituídos de partes e todo e que a relação entre eles, sua 

                                                                 
7 Neste trabalho, me refiro aos macroconceitos como princípios. 
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organização, pode produzir ou favorecer “o aparecimento de certo número de 

qualidades novas, ausentes nas partes separadas: as emergências” (MORIN, 

2015, p. 110). Assim, por exemplo, se observada como um sistema, uma 

viagem é um conjunto de partes diferentes: o roteiro, o trajeto, os viajantes, as 

paisagens, o destino. A interação e articulação dessas partes é que formam a 

viagem (as emoções, aproximação e desentendimentos entre os viajantes, 

belas paisagens, perigos etc.).  

Na visão de Capra (1996, p. 31), as propriedades que “surgem das 

interações e relação entre as partes [...] são destruídas quando o sistema é 

dissecado, física ou teoricamente, em elementos isolados”, uma vez que, da 

perspectiva sistêmica, “as propriedades essenciais de um organismo, ou 

sistema vivo, são propriedades do todo, que nenhuma das partes possui” (p. 

31). Dessa forma, não posso conhecer a viagem a partir de um dos 

componentes – roteiro, trajeto, paisagem – porque, se observado 

isoladamente, esse contém informações do todo, entretanto, sua interação com 

outros componentes produz emergências que não são encontradas na parte 

somente. É preciso juntar as partes ao todo e o todo às partes. 

O princípio da causalidade circular demonstra como se dá o movimento 

sistêmico de interação entre as partes, o qual está relacionado com as noções 

de causa e efeito. Sirvo-me do exemplo da viagem como sistema, novamente, 

para esclarecer esse princípio. Ao se pensar na relação causa e efeito, muito 

dificilmente uma viagem causará sempre o mesmo efeito, acarretará as 

mesmas emergências. Pode-se fazer o mesmo trajeto, com os mesmos 

viajantes e mesmo destino, porém, a viagem será sempre diferente. Isso 

acontece porque, nos sistemas, a relação causa e efeito não é linear, como 

concebido pelo paradigma tradicional, mas circular. 

De acordo com Mariotti (2007, p. 140), 

 

Não há fenômenos de causa única no mundo natural nem no 
cultural. Onde houver seres vivos, as relações serão sempre 
circulares. Por mais que pareçam lineares, elas não o são, pois 
os efeitos sempre retroagem sobre as causas e as 
retroalimentam.  
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A causa (viagem, o percurso) produz algum efeito nas partes (os 

viajantes), os quais retroagem sobre a viagem e a retroalimentam. Os viajantes 

podem, por exemplo, aprender algo durante a viagem e, ao fazerem-na 

novamente, mesmo que utilizem o mesmo caminho, podem valer-se do que 

aprenderam e nessa modificarem algo. Assim, um dos efeitos provocados pela 

primeira viagem retroage sobre ela (causa), retroalimentando-a, modificando-a. 

Nesse movimento, o efeito é, ao mesmo tempo, causa. Como explica Morin 

(2011c, p. 74), “tudo o que é produzido volta-se sobre o que o produz num ciclo 

ele mesmo autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor”. 

Para esclarecer melhor esse princípio, Morin (2011c) ressalta a relação 

entre a sociedade e o indivíduo e esclarece haver entre esses uma relação 

recursiva; por ser a sociedade produzida pelas interações entre os indivíduos; 

no entanto, essa retroage sobre os indivíduos e os produz. 

Os movimentos de organização, as interações, muitas vezes podem 

ocorrer entre noções que inicialmente parecem antagônicas. A dialógica é o 

princípio que nos permite compreender os fenômenos por meio da junção 

dessas noções contrárias, porém, ao mesmo tempo, complementares. Morin, 

Almeida e Carvalho (2013, p. 68) exemplificam esse princípio, citando a 

expressão de Heráclito “viver de morte, morrer de vida”. Os autores explicam 

que os seres vivos vivem de morte: células mortas se degradam para que 

novas as substituam, por isso, o processo constante de rejuvenescimento leva 

à morte. Esse paradoxo ocorre incessantemente nos seres vivos e demonstra 

que as noções morte e vida podem conviver no mesmo sistema em uma 

relação de oposição complementar. 

Com relação à viagem, quem nunca se sentiu cansado e descansado ao 

mesmo tempo durante uma viagem? Muitas vezes descansamos a mente, 

desaceleramos o pensamento, mas cansamos o corpo. Essas duas noções 

antagônicas, contudo, podem ser complementares durante uma viagem. Nesse 

sentido, as contradições nem sempre precisam ser resolvidas. 

O princípio hologramático é assim denominado por ter as características 

de um holograma. Morin (2006) explica que cada ponto em uma imagem de 

fotografia corresponde a um ponto do objeto fotografado. No holograma, um 

ponto contém praticamente toda a informação do objeto. O autor exemplifica 



30 
 
 

esse conceito claramente ao discorrer sobre as células de um organismo. Uma 

só célula carrega a informação genética de todo o organismo, portanto, o todo 

(organismo) está na parte (célula) e a parte está no todo. Não há generalização 

(holismo), nem redução; são consideradas as partes e o todo. 

Tendo-se como referência a viagem, como exemplifiquei anteriormente 

ao apresentar a noção de sistema, cada parte – o roteiro, o trajeto, os viajantes, 

as paisagens, o destino – representa uma parte do todo (a viagem) e no todo, 

também estão contempladas cada parte. 

Esses quatro princípios – sistema, causalidade circular, dialógica e 

hologramático – estão interligados. Os quatro ocorrem simultaneamente, mas 

pode haver algum tipo de ênfase, de destaque para algum deles, em algum 

momento ou outro. Além disso, os princípios não são regras a serem seguidas; 

constituem-se em indícios para percebermos a complexidade no dia a dia. 

Mariotti (2007, p.139) assegura que os princípios são 

 

[...] instrumentos de autoconhecimento: capacitam-nos a 
pensar, a refletir, a considerar os múltiplos aspectos de uma 
mesma realidade. Permitem sobretudo a busca e o 
estabelecimento das ligações entre objetos, fatos, dados ou 
situações que aparentemente não têm conexão entre si. 
Possibilitam que entendamos como as coisas podem 
influenciar umas às outras e que aprendamos que 
propriedades ou ideias novas podem emergir dessas 
interações. 

 

Assim, pensar um fenômeno tendo os princípios como fundamento 

significa contemplá-lo em sua complexidade e, portanto, multidimensionalidade, 

estabelecer relações entre suas partes e o todo, bem como entre o fenômeno e 

o contexto global. 

A partir de quando me foi apresentada a complexidade, tenho exercitado 

diariamente vivenciar o pensamento complexo por acreditar na tessitura 

complexa da realidade. Assim, o pensamento complexo permeia o design do 

curso que possibilitou a experiência em foco neste trabalho, minhas ações 

como professora/designer/pesquisadora e a interpretação do fenômeno em 

estudo. 
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1.2 Formação docente 

De acordo com Pimenta (2002, p. 29), há registros acerca da pesquisa 

sobre formação de professores desde 1944, quando o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) iniciou a publicação 

da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP8). Desde essa época, as 

pesquisas colocavam em evidência o distanciamento da formação de 

professores diante das necessidades da sociedade da época e de sua 

desvalorização como profissional. 

Resquícios desse tempo ainda podem ser percebidos hoje e, apesar do 

significativo avanço em termos de formação, um emaranhado de aspectos 

ainda contribui para certo atraso, ou seja, a formação e a educação não 

acompanham as transformações ocorridas constantemente nas práticas 

sociais.  

Assim, por ser a produção de conhecimento guiada por paradigmas, 

como discutido na seção acerca da complexidade, a formação de professores 

também tem sido concebida e conduzida a partir de diferentes perspectivas ao 

longo dos anos. Dentre essas, destaco a racionalidade técnica, o professor 

como prático reflexivo, o professor reflexivo-crítico ou intelectual crítico e o 

professor complexo. 

A racionalidade técnica, baseada no paradigma tradicional, concebe a 

formação de professores de forma fragmentada. Teoria e prática são 

entendidas como noções separadas, estanques: o professor pesquisador é 

visto como o ser pensante, aquele que formula teorias na academia, e o 

professor que atua na escola como aquele que tem a incumbência de colocá-

las em prática, ou seja, de aplicar a técnica desenvolvida na academia. 

Contreras (2002, p. 90), ao discutir a racionalidade técnica, assinala que 

“a prática profissional consiste na solução instrumental de problemas mediante 

a aplicação de um conhecimento teórico e técnico, previamente disponível, que 

procede da pesquisa científica”. É como se todos os problemas e desafios que 

a prática suscita pudessem ser imaginados de antemão e tivessem solução 

pronta, a qual aguarda para ser aplicada. Ao somente executar ou testar o que 

                                                                 
8 A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP) é um periódico quadrimestral, publicado em 

formato impresso e eletrônico. A RBEP publica artigos inéditos, resultantes de pesquisas que apresentem 
consistência, rigor e originalidade na abordagem do tema que contribuem para a construção do 
conhecimento na área de Educação. http://rbep.inep.gov.br/index.php/rbep/about. Acesso em jun. 2017. 

http://rbep.inep.gov.br/index.php/rbep/about
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é elaborado na academia, termina-se por comprometer o desenvolvimento 

pessoal do professor que está na escola, pois não há comunicação entre essas 

duas instituições nem abertura para que o professor reflita e/ou faça as 

adequações que achar pertinentes.  

Nóvoa (1995) ressalta a importância do desenvolvimento pessoal do 

professor e também da articulação entre a formação e os projetos das escolas. 

O autor afirma que esses dois aspectos têm sido esquecidos e que inviabilizam 

o desenvolvimento profissional dos professores. Segundo Nóvoa (1995, p. 25), 

“a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 

professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas 

de autoformação participada”. Isso significa dar liberdade aos professores para 

investirem no desenvolvimento pessoal e se apropriarem dos seus processos 

de formação. 

Um movimento impulsionado principalmente pelas ideias de Nóvoa 

(1995) e, principalmente, Schön (1995) surge em meados da década de 90, no 

Brasil, com a proposta de devolver ao professor ou de nesse reconhecer sua 

capacidade não somente de seguir e colocar regras em prática, mas também 

de refletir acerca de sua prática e construir conhecimentos nessa e sobre essa. 

Os autores, os quais propõem que os professores sejam reflexivos 

argumentam que a teoria não é suficiente para lidar com os problemas que 

emergem da prática. Por isso, a necessidade de se refletir na ação, sobre a 

ação e ainda sobre a reflexão na ação, conforme proposto por Schön (1995). 

Conduzida sob esse ângulo, a formação coloca o professor no centro do 

processo de ensino-aprendizagem, reconhece-o como sujeito capaz de refletir 

sobre sua ação e de buscar construir conhecimentos a partir da própria prática 

para lidar com os problemas que dela emergem e ser também pesquisador. 

Segundo Schön (1995), o professor reflexivo presta atenção ao aluno, 

em como ele compreende o que lhe é ensinado, a si próprio, à sua relação com 

o aluno, e a como vive e trabalha na escola. Essas reflexões são feitas sobre a 

ação, na ação e sobre a reflexão na ação, como esclarece o autor: 

 

Um professor reflexivo permite-se ser surpreendido pelo que o aluno 
faz. Num segundo momento, reflecte sobre esse facto, ou seja, pensa 
sobre aquilo que o aluno disse ou fez e, simultaneamente, procura 
compreender a razão por que foi surpreendido. Depois, num terceiro 
momento, reformula o problema suscitado pela situação; [...]. Num 
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quarto momento, efectua uma experiência para testar a sua nova 
hipótese; [...]. Este processo de reflexão-na-acção não exige 
palavras. Por outro lado, é possível olhar retrospectivamente e 
reflectir sobre a reflexão na ação. Após a aula, o professor pode 
pensar no que aconteceu, no que observou, no significado que lhe 
deu e na eventual adopção de outros sentidos. Reflectir sobre a 
reflexão-na-acção é uma acção, uma observação e uma descrição, 

que exige o uso de palavras (SCHÖN, 1995, p. 83). 

 

Sob essa perspectiva, o professor não se limita somente a aplicar 

técnicas e métodos de investigação consagrados, mas aprende a “construir e a 

comparar novas estratégias de ação, novas fórmulas de pesquisa, novas 

teorias e categorias de compreensão, novos modos de enfrentar e definir 

problemas” (GÓMEZ, 1995, p. 110). Estabelece-se um diálogo entre o 

professor e a realidade em que ele vive, ensina, experimenta, corrige, 

reinventa. 

A formação do professor como prático reflexivo teve grande aceitação no 

Brasil, conforme afirma Pimenta (2002), principalmente pelo fato de que se 

passava por uma reforma curricular na qual se questionava a formação de 

professores em uma perspectiva técnica, com o intuito de formar profissionais 

“capazes de ensinar em situações singulares, instáveis, incertas, carregadas de 

conflitos e de dilemas, que caracteriza o ensino como prática social em 

contextos historicamente situados” (PIMENTA, 2002, p. 21). 

Contudo, o demasiado enfoque na prática e na reflexão individual 

realizada pelo professor foi alvo de críticas. Autores como Pimenta (2002), 

Ghedin (2002) e Libâneo (2002) argumentam que a proposta de Schön (1995) 

parece desconsiderar que o professor precisa da teoria para essa reflexão e 

alegam também que o contexto socio-histórico-cultural, além do contexto 

escolar, deve ser considerado. Os autores defendem que a reflexão elaborada 

individualmente pode não encontrar as soluções para os problemas que 

emergem da prática. 

Ghedin (2002), apesar de ressaltar que a proposta de Schön (1995) 

contribuiu para uma nova visão de formação, afirma que o paradigma reflexivo 

se orienta pelo positivismo, razão pela qual “não responde às necessidades 

concretas de um profissional que responda, mais amplamente, aos desafios 

contemporâneos” (GHEDIN, 2002, p. 131). Ao partir das críticas apontadas e 

ancorados em Giroux (1990), Pimenta (2002), Libâneo (2002) e Ghedin (2002) 
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propõem a reflexão crítica, ou, como utiliza Giroux (1990), o posicionamento de 

professores como intelectuais críticos.  

Para Ghedin (2002, p.140),  

 

[...] o que sugere o modelo do professorado como intelectual 
crítico é que tanto a compreensão dos fatores sociais e 
institucionais que condicionam a prática educativa, como a 
emancipação das formas de dominação que afetam nosso 
pensamento e nossa ação não são processos espontâneos 
que se produzem naturalmente. A figura do intelectual crítico é 
assim a de um profissional que participa ativamente no esforço 
por desvelar o oculto, por desentranhar a origem histórica e 
social do que se apresenta a nós como “natural”, por conseguir 
captar e mostrar os processos pelos quais a prática de ensino 
atrapalha-se em pretensões, relações e experiências de 
duvidoso valor educativo.  

 

O professor como intelectual crítico observa e reflete acerca do contexto 

maior em que suas ações estão inseridas, une teoria e prática para lidar com 

os problemas que surgem e busca, além de refletir sobre essa, transformar sua 

prática.  

Como discutido na seção anterior, no início do século XX, as 

descobertas científicas demonstraram a emergência de um novo paradigma. A 

complexidade como proposta de pensamento capaz de lidar com as inúmeras 

informações e contradições que se apresentaram, trazendo a noção de um 

tecido que liga/religa os conhecimentos. 

Os modelos de formação docente apresentados até aqui datam do 

mesmo período em que a complexidade havia sido reconhecida pela ciência, 

porém, parecem não ser alicerçados nessa perspectiva. Reitero que a 

complexidade é uma forma de pensar e compreender os fenômenos do mundo 

real e, não, um modelo exclusivo de formação de professores. No entanto, 

pode-se pensar a formação de professores a partir da complexidade por ser um 

fenômeno inerente ao mundo real; isto é, parte da trama do tecido que forma o 

real, como proponho na subseção seguinte. 

 

1.2.1 Formação docente sob a perspectiva da complexidade  

Os princípios oferecidos pelo pensamento complexo para que se 
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construam conhecimentos e se reflita acerca dos acontecimentos permitem 

enxergar a realidade em suas múltiplas dimensões, com suas articulações, 

diferenças, ordem e desordem e, ao mesmo tempo, certezas e incertezas. Com 

a proposta de ligação/religação do pensamento complexo, no âmbito 

educacional da formação não somente de professores, mas principalmente, da 

educação do cidadão para a vida, como salienta Morin (2015), é indispensável 

que se pense na transdisciplinaridade. 

Para Nicolescu (1999, p.53): 

 

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 
(NICOLESCU, 1999, p. 53). 

 

Contemplar a transdisciplinaridade não significa eliminar as disciplinas, 

mas priorizar a construção do conhecimento que transite entre, por meio de e 

além do saber que cada disciplina representa; daquele capaz de enxergar suas 

relações com outros conhecimentos e, portanto, com o contexto ecológico. 

Moraes (2010b, p. 175-176) observa que os referenciais da 

complexidade e da transdisciplinaridade suscitam “mudança profunda de 

natureza ontológica, epistemológica e metodológica” na formação de 

professores. Assim, entendo que essas mudanças estão relacionadas com a 

forma como se enxerga o sujeito, o conhecimento e como é conduzida a 

construção desse último. 

 Para Morin (2011c), o sujeito complexo é simultaneamente singular, uno 

e múltiplo. Isso significa que carrega em um só corpo características 

individuais, sociais e de sua espécie. Ele é corpo, mente e espírito, não há 

como fragmentá-lo:  

 

O ser humano é um ser racional e irracional, capaz de medida e 
desmedida; sujeito de afetividade intensa e instável. Sorri, ri, chora, 
mas sabe também conhecer com objetividade; é sério e calculista, 
mas também ansioso, angustiado, gozador, ébrio, extático; é um ser 
de violência e de ternura, de amor e de ódio; é um ser que é invadido 
pelo imaginário e que pode reconhecer o real; que é consciente da 
morte, mas que não pode crer nela; que secreta o mito e a magia, 
mas também a ciência e a filosofia; que é possuído pelos deuses e 
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pelas ideias, mas que duvida dos deuses e critica as ideias; nutre-se 
dos conhecimentos comprovados mas também de ilusões e de 
quimeras (MORIN, 2011a, p. 53). 

 

Refletindo sobre a citação acima, acredito que o sujeito deve ser 

compreendido em sua complexidade não somente nos processos formais de 

ensino-aprendizagem, mas no dia a dia, na vida. O conhecimento que, 

conforme o pensamento complexo, é multidimensional, incompleto e 

coproduzido por nós comporta o erro, a incerteza, a ilusão e está sempre em 

processo de mudança (MORIN, 2011a; 2005). 

Morin (2003, p.24) explica que: 

 

Todo conhecimento constitui, ao mesmo tempo, uma tradução 
e uma reconstrução, a partir de sinais, signos, símbolos, sob a 
forma de representações, ideias, teorias, discursos. A 
organização dos conhecimentos é realizada em função de 
princípios e regras [...]; comporta operações de ligação 
(conjunção, inclusão, implicação) e de separação 
(diferenciação, oposição, seleção, exclusão). O processo é 
circular, passando da separação à ligação, da ligação à 
separação, e, além disso, da análise à síntese, da síntese à 
análise. Ou seja: o conhecimento comporta, ao mesmo tempo, 
separação e ligação, análise e síntese. 

 

Diante dessa visão de sujeito e conhecimento faz-se necessário 

reorientar a metodologia. O aluno precisa participar ativamente da construção 

de seu conhecimento, lançar mão das operações de ligação e separação 

observadas por Morin (2003) e ser tratado como o sujeito complexo que é, com 

seus erros e contradições, sua individualidade. A figura do professor como 

detentor do conhecimento e do aluno como expectador do processo de ensino 

e aprendizagem parece não mais atender à dinâmica da sociedade atual.  

Essa postura complexa permite, segundo Moraes (2010a), resgatar:  

 

[...] a subjetividade individual e coletiva, os processos 
intersubjetivos, o caráter ativo, construtivo, interativo, afetivo, 
emergente e transcendente do ser humano que aprende, 
reconhecendo a dinâmica processual e relacional entre sujeito, 
objeto e contexto (MORAES, 2010a, p. 32). 

 

Além desses aspectos, é preciso considerar que o contexto atual, no 
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qual a formação está inserida, é dinâmico, incerto, permeado por imprevistos, 

como discutido na primeira seção deste capítulo. Assim, torna-se essencial 

formar para a mudança e incerteza. 

De acordo com Imbernón (2011, p. 15), deve-se formar na mudança e 

para a mudança, propiciar que se ultrapasse a atualização científica, 

pedagógica e didática e se possibilite a criação de “espaços de participação, 

reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se adaptem para poder 

conviver com a mudança e a incerteza”. 

Morin; Almeida M. C. e Carvalho (2013, p. 104) declara que para se 

enfrentar o inesperado é preciso ter consciência da existência do risco e do 

acaso, bem como ser capaz de “modificar o comportamento em função das 

informações e dos conhecimentos novos que o desenvolvimento da ação nos 

propicia”. O autor menciona uma ecologia da ação na qual, a partir do 

momento em que empreendemos ações, essas passam a interagir com o 

ambiente e podem não resultar no que objetivávamos, portanto, são 

imprevisíveis. Além de ser importante que o professor tenha essa consciência, 

é essencial que esse tenha capacidade de fazer as mudanças necessárias 

diante do cenário que se apresenta a partir de suas ações. 

As características desejáveis a um professor, como exposto por Moraes 

(2010b), vão ao encontro da perspectiva de Morin (2003) e Imbernón (2011). 

Moraes argumenta em favor da formação de um profissional crítico, reflexivo, 

sensível e atento aos alunos, seja em aspectos relacionados diretamente com 

a aprendizagem, seja em aspectos humanos. Esse professor é preocupado 

com a organização de “ambientes agradáveis e efetivos de aprendizagem”, 

capaz de participar de trabalhos em grupo, de tomar decisões, de perceber 

quando algo precisa “ser mudado, refletido ou reconstruído na prática 

cotidiana”, sendo tecnologicamente fluente e ético (MORAES, 2010b, p. 179-

180).  

Essa formação que contempla aspectos humanos, pedagógicos e 

ecológicos pode ser observada, igualmente, em Freire (2009). A pesquisadora 

propõe uma formação que compreenda quatro diferentes dimensões (a da 

ação, a do sujeito, a do objeto e a das relações) e três polos distintos 

(autoformação, heteroformação e ecoformação). Com base na teoria tripolar de 
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formação de Pineau (1988), composta pelas dimensões autoformação, 

heteroformação e ecoformação, Freire propõe, a partir de um olhar complexo, 

um modelo auto-heteroecoformador, como pode ser observado no quadro 

elaborado pela autora (2009) e revisitado por Freire e Leffa (2013): 

 

Quadro 1: Concepção ternária dos processos formativos: visão 
contrastiva. 

 

 Fonte: Freire (2009, p. 19), revisitado por Freire e Leffa (2013). 

 

Segundo Freire (2009), há uma interconectividade e simultaneidade 

entre os construtos apresentados por Pineau (1988), por isso, sugere o termo 

hifenizado – auto-heteroecoformação. Cada um dos polos “se define, se 

contextualiza e se destaca caso esteja em contraponto com os outros que, 

portanto, lhe conferem complementaridade e, ao mesmo tempo, identidade” 

(FREIRE, 2009, p. 20).  

Freire e Leffa (2013) inter-relacionam cada um dos polos, autoformação, 

heteroformação e ecoformação com cada uma das dimensões. Assim, a 

dimensão da ação “é respectivamente percebida como um agir do sujeito sobre 

si mesmo (individual); dos sujeitos uns sobre os outros (social); e/ou do 

ambiente sobre o(s) sujeito(s) e, reciprocamente, dele(s) sobre o ambiente 

(ambiental ou ecológica)” (FREIRE; LEFFA, 2013, p. 70). No entanto, essa 

ação é circular e recursiva, o que significa que essa pode “representar um agir 

também recursivo e retroalimentador sobre os outros e sobre o ambiente” 
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(FREIRE; LEFFA, 2013, p. 70). 

A dimensão do sujeito, segundo Freire e Leffa (2013, p. 71), “redireciona 

o foco ao ator, definindo o sujeito como individual, social e ecológico na medida 

em que ele atua e se relaciona com os polos da autoformação, heteroformação 

e ecoformação, respectivamente”. Assim como na ação, há recursividade nos 

movimentos observados nessa dimensão e esses podem ser intrassistêmicos 

 

[...] quando se situam no plano interno, individual, dentro do 
sistema constituído pelo próprio sujeito, e intersistêmico, 
quando se estabelecem em um plano social e/ou ecológico, 
interagindo com o sistema social e os vários sistemas que 
compõem o ambiente, em um sentido ecológico mais 
abrangente (FREIRE; LEFFA, 2013, p. 71). 

 

A dimensão do objeto articula as dimensões da ação e do sujeito,  

 

[...] uma vez que uma ação de um sujeito se direciona a um 
objeto. No caso específico dos processos formativos, quando o 
foco está no polo da autoformação, o objeto desta se localiza 
no próprio sujeito; quando o alvo se desloca para o polo da 
heteroformação, o objeto passa a ser a formação 
compartilhada; e quando o polo é ecoformação, o objeto se 
desloca para a relação entre o homem e o ambiente (FREIRE; 
LEFFA, 2013, p. 71-72). 

 
Na quarta dimensão, a das relações, são focalizadas as 

 

[...] interações que interligam o sujeito e sua ação quando 
direcionado ao objeto de formação. Nesse sentido, quando o 
sujeito se assume como objeto de sua formação e age sobre si 
mesmo, as relações que emergem são prioritariamente 
internas, intrassistêmicas. Em contrapartida, quando o objeto 
da formação é a ação dos sujeitos, uns sobre os outros, as 
relações extrapolam os sistemas individuais e se exteriorizam, 
socializando-se, principalmente. Porém, quando o objeto da 
formação é a ação recíproca do sujeito sobre o ambiente, as 
relações tornam-se externas e mais abrangentes do que as 
percebidas no âmbito da socialização pois assumem uma 
conotação ecológica (FREIRE; LEFFA, 2013, p. 72-73). 

 

As propostas de formação discutidas nesta seção contribuem para um 

processo de formação atento à complexidade do contexto, bem como dos 

envolvidos nesse processo.  
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Quando se trata do professor de idiomas, além desses aspectos, é 

preciso considerar a formação linguística, a qual entendo como aquela voltada 

à língua estrangeira, em si, e seu uso como prática social. O professor de 

língua estrangeira, neste caso, língua inglesa, precisa ter conhecimento da 

língua que se propõe a ensinar e ser nela proficiente9. 

É consensual entre estudiosos como Almeida Filho (1993), Celani 

(2009), Consolo e Silva (2011), Leffa (2001), entre outros, a importância de o 

professor saber a língua que se propõe a ensinar. Almeida Filho (1993), em seu 

modelo de competências necessárias ao professor, salienta que o professor 

precisa desenvolver a competência linguístico-comunicativa para cumprir seu 

papel. Celani, em entrevista à Revista Nova Escola (2009, p. 4), quando 

inquirida acerca das competências e conhecimentos que um professor de 

línguas deve ter, parece colocar a competência oral como primeira 

necessidade, ao afirmar que "além de ser capaz de falar na língua que leciona 

em sala, ele precisa escrever de maneira simples e correta sintaticamente, ler 

um artigo e entender falantes nativos [...]" (CELANI, 2009, p. 4). Consolo e 

Silva (2011, p. 130), assim como Celani (2009), afirmam que a competência 

linguístico-comunicativa constitui-se como um dos requisitos para o professor 

de língua estrangeira (doravante LE), para que esse possa fornecer, por meio 

de sua fala, insumo adequado aos alunos e engajar-se na interação verbal com 

esses por meio da língua estrangeira. As considerações de Leffa (2001, p.2) 

também conduzem ao mesmo caminho. O autor afirma que o domínio da 

língua é uma entre as diferentes áreas do conhecimento que o professor deve 

ter para que a aprendizagem da língua aconteça na sala de aula. 

A partir do exposto pelos autores, percebem-se movimentos em direção 

a uma formação mais integral sem, contudo, relegar a formação linguística. 

Dessa maneira, é preciso empreender as mudanças profundas das quais falam 

Moraes (2010b), Freire (2009) e Imbernón (2011), por exemplo, integrar e 

interligar os saberes relacionados à profissão professor. 

A formação não pode ser pensada como um processo mecânico, de 

treinamento, “em termos de habilidades e destrezas, nem no manejo de 

                                                                 
9 Entendo por proficiente, neste trabalho, o professor capaz de se comunicar na língua alvo, 
bem como compreender tanto falantes nativos como não nativos expressando-se nessa língua. 
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métodos e técnicas que privilegiem a linearidade, a passividade, a aceleração, 

bem como a tomada de decisões verticais, autoritárias e prepotentes” como 

alerta Moraes (2010b, p. 186). 

Nesta seção, teci ponderações sobre a auto-heteroecoformação docente 

que, considerando as características da complexidade, nos fornecem diretrizes 

para a formação do profissional para a contemporaneidade: um profissional que 

possa lidar com a não linearidade, a não fragmentação de saberes, as 

incertezas, as ambiguidades, a imprevisibilidade, a relação sistêmica, a 

complementaridade de opostos, a recursividade, a relação todo-parte/parte-

todo. Para esse profissional, é preciso pensar um modelo diferenciado de 

desenho de curso, como comento na seção seguinte. 

O próximo item a ser colocado na mala é o Design Educacional 

Complexo, o qual permite diversas combinações com os demais itens da mala. 

 

1.3 Design Educacional Complexo (DEC) 

 

Ministrar um curso de Língua Inglesa, a partir do pensamento complexo 

(MORIN, 2005, 2011c), é uma tarefa bastante desafiadora. No entanto, a 

utilização de parâmetros que contemplem os princípios da complexidade 

apresenta-se como uma luz nessa aventura. O DEC é uma proposta de design 

de curso online, baseada no pensamento complexo, desenvolvida por Freire 

(2013). 

Uma proposta que tenha como base o DEC implica pensar a língua 

como prática social. Logo, o foco do curso não pode recair sobre a forma 

(estruturas gramaticais); deve haver comunicação entre aluno e aluno e 

interação entre professor e aluno; é essencial tratar de assuntos da realidade, 

do cotidiano dos estudantes; checar suas necessidades e expectativas, bem 

como transpor a linearidade, ou seja, não se preocupar em elencar assuntos ou 

conteúdos em uma escala que considere assuntos em ordem de dificuldade 

crescente, ou seja, do mais fácil para o mais difícil. 

No texto Complex Educational Design: a course design model based on 

complexity, Freire (2013) apresenta a proposta de um design nesses moldes e 

ilustra seu entendimento da seguinte forma: 
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Figura 1: The complex educational design: constructs, meanings, and 
interconnections. 

 

Fonte: Freire (2013, p. 181). 

 

Preparação, execução e reflexão são as fases que constituem o design 

proposto por Freire (2013). Como ilustrado pela autora, essas fases são como 

engrenagens: quando se inicia a preparação do curso entram em movimento 

também as fases de execução e de reflexão, haja vista ser necessário reflexão 

acerca do que é proposto na preparação para tomar decisões que, por sua vez, 

impactam na execução.  

Com essa ideia de que as fases não são estanques, mas 

interconectadas, exponho, a seguir, as três etapas e detalho o que é previsto 

em cada uma delas. Esclareço que minha exposição é didática e não 

necessariamente sequencial, embora preparação seja a primeira etapa a ser 

desenhada em um novo curso.  

Nesse estágio, estão contidos os aspectos relacionados a seguir: 

 

- identificação das necessidades, expectativas, interesses, 
preferências, perfil, estilos de aprendizagem, experiências 
prévias, e conhecimento prévio dos alunos; 
- identificação das necessidades, interesses, expectativas, 
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preferências, perfil, estilo de ensino e aprendizagem, e 
experiências prévias do professor; 
- informação contextual precisa: a instituição e seus 
regulamentos, duração do curso, características locais e 
globais, demandas que podem afetar o processo de ensino-
aprendizagem, recursos e suporte técnico disponível; 
- seleção do ambiente virtual de aprendizagem a ser adotado e 
das ferramentas tecnológicas a serem utilizadas; 
- identificação de possíveis associações inter-
/transdisciplinares; 
- definição de objetivos gerais e específicos; seleção de 
temas/tópicos que propiciem aos alunos uma situação de 
aprendizagem interessante a eles e adequada para apresentar 
e desenvolver conteúdos linguísticos específicos e gêneros do 
discurso; 
- primeiro esboço da estrutura geral do curso, incluindo o ponto 
de partida, caminhos intermediários alternativos, e pontos 
finais, bem como possíveis ligações, religações, rupturas, e 
situações de ordem e desordem em potencial; 
- primeiro esboço do conteúdo linguístico, tutoriais, e material a 
ser utilizado; 
- primeiro esboço de materiais complementares; 
- primeiro esboço do possível desenvolvimento da primeira 
situação de aprendizagem; e 
- definição de uma agenda inicial que também contemple 
prazos rigorosos e negociáveis, possíveis interrupções e 
extensões (FREIRE, 2013, p. 179, tradução minha). 

 

A preparação mostra-se como o estágio no qual as bases do curso são 

estabelecidas. Sua configuração é a de um esboço, para que seja negociado 

com os alunos no momento de sua apresentação. 

O segundo estágio é a execução, que consiste na inserção e 

disponibilização do curso na web, “quando ele começa a ser desenvolvido 

colaborativamente pelo professor e alunos; e quando realmente começa a ser 

administrado” (FREIRE, 2013, p. 180). Nesse estágio estão contemplados: 

 

- implementação do curso na interface; 
- apresentação do curso aos alunos (incluídos o ambiente 
virtual e suas ferramentas, objetivos, dinâmica das aulas e 
processos de avaliação); 
- negociação da agenda, prazos, procedimentos relacionados 
às atividades; 
- apresentação da primeira situação de aprendizagem (de 
acordo com o primeiro esboço da preparação) e início de uma 
negociação implícita/explícita de seu desenvolvimento; 
- reflexão acerca das reações, comentários, ligações, 
inferências, pistas sobre a construção de conhecimento dos 
alunos, bem como acerca de suas reclamações, dificuldades, 
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ausências, silêncio, e possíveis colapsos revelados; 
- reflexão contínua acerca das situações de aprendizagem 
apresentadas, considerando sua real contribuição para o 
desenvolvimento da língua estrangeira; e 
- verificação persistente acerca do curso, do ponto de vista de 
ambos, processo e produto, a fim de tomar decisões em termos 
de sequência de conteúdos, seleção de situação de 
aprendizagem e adequabilidade das 
tarefas/atividades/materiais/tutoriais (Freire, 2013, p. 180, 
tradução minha). 

 

Nessa fase, portanto, há intensa relação entre professor, alunos e o 

curso em si, uma vez que são negociados desde os tópicos, conteúdos, até as 

datas de entrega de atividades e avaliação. Percebe-se, também, que essa 

etapa dá continuidade e revisita o que fora delineado na fase de preparação, no 

esboço do curso, provocando a reflexão sobre vários aspectos contemplados 

anteriormente, bem como sobre questões que emergem nessa fase.  

Reações, comentários, dificuldades e pistas acerca do processo de 

construção de conhecimento dos alunos são observados continuamente para 

que, juntos, professor e alunos possam reexaminar o curso e decidir os 

próximos passos a serem dados.  

O último estágio do DEC, denominado reflexão, abrange: 

 

- avaliação formativa, empreendida pelo professor ao longo do curso; 
- autoavaliação dos alunos, empreendida ao longo do curso e, 
particularmente, no meio e no final dele; 
- reflexão crítica do professor acerca: do ponto de partida, 
desenvolvimento, e conclusão do curso; nós e interligações do curso; 
momentos de ordem, desordem e organização; maneiras de ligar e 
religar conhecimentos; e conhecimentos efetivamente construídos. 
- transformações notáveis (em termos de aprendizagem, 
comportamento, valores, por exemplo) e; 
- aspectos a ser melhorados, desenvolvidos, transformados (FREIRE, 
2013, p. 180, tradução minha). 

 

Novamente, nesse estágio, é visível o entrelaçamento entre a 

preparação, execução e reflexão. Apesar de os estágios serem separados, ou 

seja, contemplarem algumas etapas específicas de cada um, são permeados 

por um processo constante de reflexão, preparação, coconstrução, elaboração 

e reelaboração. Nas palavras de Freire (2013, p. 181), “eles mantêm uma 

interconexão intensa, recursiva, circular e dialógica que é responsável pela 
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criação do curso como um todo bem como de suas subdivisões e partes 

múltiplas”. 

Ainda que a avaliação ocorra de forma constante, observa-se que essa 

se intensifica na etapa da reflexão, visto que esse é o momento em que o 

professor pode refletir criticamente sobre o curso, examinar as partes e o todo, 

a fim de vislumbrar aspectos que podem ser, como afirma Freire (2013, p. 180), 

“melhorados, desenvolvidos, transformados”. 

Nota-se que o DEC tem como características a imprevisibilidade e 

instabilidade. Isso se deve ao fato de a proposta enfocar o aluno, dar-lhe 

oportunidade de assumir responsabilidade sobre sua aprendizagem, por meio 

da participação na construção do curso e permitir, portanto, que novos arranjos 

sejam realizados, que objetivos possam ser modificados, que a sequência de 

conteúdos possa ser alterada – se os participantes assim acharem melhor. 

Dessa forma, é importante que se aceitem esses momentos como partes 

integrantes da construção de conhecimento, uma vez que essa se desenvolve 

“na ação com e contra o incerto, o acaso, o jogo múltiplo das interações e 

retroações”, como observado por Morin (2011c, p. 13). 

  

1.4 Tecnologias de informação e comunicação e ensino 

Em seu livro Tecnologias e tempo docente, Kenski (2013, p.86-87) faz 

uma observação que parece expressar bem o contexto no qual vivemos:  

 

[...] atualmente não é mais a pessoa que sai em busca de 
informações: é a informação que se oferece sem ser buscada. 
Informação fácil sobre tudo, que invade a nossa privacidade, 
ocupa nosso tempo e o espaço do nosso pensamento, 
transforma nossas intenções, manipula nossos desejos. [...] 
Não acessamos, somos acessados. Não buscamos, somos 
buscados. Não nos informamos somos informados, e, mesmo 
que não queiramos saber, as notícias chegam até nós. 

 

As Tecnologias de informação e comunicação10 (doravante TIC) fazem 

parte do nosso dia a dia de tal maneira que não mais percebemos o quanto as 

                                                                 
10 Na literatura da área, percebe-se que os termos tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) são, muitas vezes, usados 
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utilizamos e são incorporadas ao nosso modo de ser, de interagir com os 

serviços e produções de bens, diminuindo os espaços e tempo de comunicar, 

acessar e receber informação. Com isso, influenciam nosso modo de agir e 

pensar, passam a ser estruturantes de nosso pensamento (VALENTE, 2013). 

Diante desse cenário, no qual as TIC são utilizadas em grande parte das 

nossas atividades diárias, sua inserção no ensino tem crescido, em geral. 

Vetromille-Castro e Ferreira (2016, p. 169-170) afirmam que inserir as 

tecnologias digitais de informação e comunicação (doravante TDIC), hoje, na 

educação não significa somente seguir uma tendência, mas exercer um 

compromisso social, uma vez que “trazem para o espaço de formação aquilo 

que acontece efervescentemente fora dele”.  

Ideia semelhante é defendida por Paiva (2010) e Peacock (2013). Para 

esses autores, as TDIC interligam o que acontece na sala de aula com aquilo 

que os alunos têm fora dela, provocando uma abertura para o mundo exterior e 

tornando possível o ensino mais significativo para os alunos. 

Kenski (2013, p. 89) destaca que as relações e mediações entre 

professores, alunos, informações e tecnologias são importantes para que os 

alunos aprendam a buscar e selecionar informações e a refletir acerca do que é 

importante “para o desenvolvimento de habilidades e atitudes que vão auxiliar 

no desempenho de ações e na realização de atividades em determinadas 

áreas de atuação”.  

Segundo Valente (2013), as pesquisas divergem quanto ao fato de o uso 

da tecnologia trazer mudanças significativas no processo de ensino-

aprendizagem. Citando Weston e Bain (2010), o autor enfatiza que as TDIC 

estão sendo utilizadas, em geral, para simplesmente 

 

[...] automatizar velhas práticas, por exemplo para substituir o 
lápis e papel, para a produção de texto, para o acesso imediato 
à informação e para armazenar informação. Nenhuma dessas 
“inovações” está relacionada com alterações do processo de 
ensinar e aprender (VALENTE, 2013, p. 36 – grifo do autor). 

 

Por outro lado, Costa (2013), afirma que a utilização das TDIC na escola 

ainda é escassa e, segundo o autor, quando utilizadas são subaproveitadas, 

                                                                                                                                                                                            
indistintamente. Por conta disso, conotação semelhante é atribuída a eles neste trabalho. 



47 
 
 

isto é, não se tem o conhecimento do que pode se fazer com elas a serviço da 

aprendizagem. A mera transposição do que era feito anteriormente sem as 

tecnologias digitais para o meio digital não garante inovações. É preciso pensar 

em formas diferentes de construir conhecimento a partir do uso das TDIC. Há 

diversas tecnologias digitais que permitem pesquisar e criar conteúdo de forma 

diferente daquela que se faz sem essas. 

De acordo com Costa (2013, p. 50), uma diferença importante entre as 

TIC e tecnologias como o giz e o quadro negro, é que esses últimos “tinham 

como principal função apoiar o professor na sua tarefa de transmissão de 

conteúdos escolares, na sua tarefa de ensinar” e as TIC: 

 

[...] não são ferramentas destinadas principalmente aos 
professores, mas sim ferramentas do aluno; não são 
ferramentas para apoiar a transmissão do conhecimento, mas 
sim ferramentas que permitem e implicam a participação ativa, 
por cada um, na construção do seu próprio conhecimento. 

 
Vistas dessa forma, as TDIC trazem a possibilidade de relação 

diferenciada com a construção de conhecimento. Além disso, podem ampliar o 

repertório de possibilidades a que o aprendiz pode recorrer para expressar e 

representar seu conhecimento e também expandir sua capacidade intelectual 

(VALENTE, 2013). 

Diante do exposto pelos autores, percebe-se que somente inserir TDIC 

no ensino não é suficiente para que se promovam mudanças significativas na 

educação. A construção de conhecimento a partir da inserção de TDIC, a 

consciência de suas potencialidades e a organização das informações por 

essas disponibilizadas, bem como a materialização dessas mudanças na 

prática docente, somente serão possíveis a partir da mudança de pensamento. 

Segundo Morin (2011b, p.142), não chegamos à sociedade do 

conhecimento, como muitos afirmam mas, sim, à era dos conhecimentos 

fragmentados. Desde os anos iniciais, a escola: 

  

[...] nos ensina a conhecer o mundo por meio de ideias claras e 
distintas; nos obriga a reduzir o complexo ao simples, isto é, 
separar o que está ligado, a unificar o que é múltiplo, a eliminar 
tudo o que comporta a desordem ou contradições (tradução 
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minha).   

 

A partir do pensamento complexo, a formação de professores precisa 

tratar das tecnologias e do ensino por meio dessas, a partir desse olhar mais 

amplo, oferecer condições para que o aluno crie e não somente copie, organize 

as informações, conectando-as ao contexto. Assim, será possível transcender a 

simples transposição do papel e/ou da lousa para o digital e contemplar 

mudanças na metodologia e na relação com a construção do conhecimento, o 

qual, a partir de então, pode realizar construções que não eram possíveis sem 

as tecnologias digitais. 

A mudança, nesse caso, não depende exclusivamente dos professores. 

São necessárias alterações nos currículos para contemplarem não somente a 

inserção das tecnologias, mas também o diálogo entre disciplinas (KENSKI, 

2013). Geralmente, as TIC/TDIC são tratadas em disciplinas isoladas, as quais, 

na maioria das vezes, propõem conhecer as TIC/TDIC e não com as TIC/TDIC 

ou o que se pode desenvolver a partir do seu uso.  

Costa (2013, p.56) enfatiza que a formação de professores é lugar 

privilegiado para se iniciar o processo de mudança da escola tal qual 

conhecemos,  

 

[...] sendo um imperativo que aí se ofereça a oportunidade para 
cada um se questionar profundamente sobre por que e para 
que a utilização destes novos meios de acesso e construção de 
conhecimento na escola e sobre o que fazer com eles em 
concreto, de modo que essa mesma escola venha a ser capaz 
de proporcionar aos alunos a imersão em ambientes de 
aprendizagem estimulantes e mais significativos pessoal e 
socialmente.  

 

 No tocante ao ensino de línguas, mais especificamente, tem se utilizado 

o computador há algum tempo. No cenário mundial, segundo Motteram (2013), 

entre os anos 50 e 60, surgiu o CALL (computer-assisted language learning). 

No entanto, o computador era utilizado somente para transpor os exercícios do 

livro didático e fornecer respostas na categoria certo e errado. Nos anos 80, 

jogos e simulações passaram a ser adotados para o ensino da língua.  
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O ensino assistido pelo computador sofreu mudanças ao longo do tempo 

e passou do ensino tradicional, focado na estrutura da língua, em que o 

computador interagia com o aluno, para atividades nas quais os alunos podiam 

interagir uns com os outros e com o professor. 

Com a chegada da internet, em 1990, foi possível a integração de várias 

mídias (áudio, vídeo, gráfico etc.), o que potencializou o uso do computador 

como instrumento pedagógico. Contudo, considera-se atualmente a 

possibilidade de não se usar mais o termo CALL ao se falar no uso de 

tecnologias no ensino de línguas, uma vez que, como afirma Motteram (2013, 

p. 5), as “tecnologias da vez” são os computadores portáteis, tablets ou 

telefones celulares. À medida que surgiram outras tecnologias, também 

apareceram outros termos para representar a aprendizagem assistida por 

tecnologias, tais como: MALL (mobile-assisted language learning) e M-Learning 

(mobile learning). 

As tecnologias digitais agora permeiam a prática de muitos professores 

e são utilizadas para ensinar e aprender diversos assuntos. Exemplos 

concretos dessa relação entre ensino de línguas e tecnologias podem ser 

encontrados nas obras de Araújo e Leffa (2016), Rojo (2013), Andersen (2013) 

e Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), para citar alguns. 

Nesta pesquisa, utilizei o VoiceThread em um curso de extensão, 

oferecido a alunos do curso de Letras. A interface foi utilizada para elaboração 

e apresentação de aulas de inglês para Ensino Fundamental e as aulas 

elaboradas também previam o uso de tecnologias pelo público alvo. 

VT é uma interface síncrona e assíncrona, disponível na Web 2.0, a qual 

pode ser utilizada gratuitamente (versão possui recursos básicos) ou paga 

(com recursos extras). Foi criada em 2007, pelos americanos Steve Muth e Ben 

Papell, sem fins educacionais; seu objetivo inicial era o de compartilhar um 

grande álbum audiovisual em que as pessoas pudessem expressar seus 

sentimentos e emoções por meio da voz e de suas expressões faciais 

(BRUNVAND; BYRD, 2011).  

Com relação às funcionalidades do VT no contexto educacional, 

Bottentuit Junior, Lisbôa e Coutinho (2009) afirmam que a interface pode ser 

utilizada para: 
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a) produção de recursos didáticos, associados ao áudio e ao 
vídeo, podem potencializar a aprendizagem significativa; 
b) criação de um fórum multimídia sobre determinada temática, 
estimulando a participação dos alunos e o desenvolvimento de 
competências múltiplas; 
c) apoio ao trabalho cooperativo; 
d) visualização de fatos, contextos e obras de arte associadas 
a narrativas digitais para qualquer disciplina curricular; 
e) fomento a ritmos diferentes de aprendizagem, pois, após a 
gravação, os documentos podem ser executados inúmeras 
vezes, o que contribui para a assimilação do conteúdo 
abordado; e 
f) possibilidade de combinar a aprendizagem em contextos 
formais e informais (p. 284). 

 

Para Fadini (2014, p. 61), o VT é como um blog auditivo em grupo, o 

qual "nutre comentários em um tópico e, ao mesmo tempo, permite que estes 

comentários sejam em formato auditivo". Como interface educativa, o VT pode, 

além de fomentar a inclusão dos alunos no contexto das TDIC, promover o 

desenvolvimento da competência oral na língua-alvo, como demonstram as 

pesquisas de Sousa e Weissheimer (2014) e Bottentuit Junior, Lisbôa e 

Coutinho (2009). 

Inserir TDIC na educação, de fato, parece ser uma questão complexa, 

ou seja, que envolve considerar e articular diversos requisitos, tais como: 

dispor de recursos tecnológicos; internet; pensar em como utilizá-los de forma 

a contribuir com o processo de ensino-aprendizagem; educar os professores 

tecnicamente e também criticamente para que tenham visão ampla que permita 

perceber o potencial das TDIC e empreender mudanças na sua metodologia, 

na relação com o conhecimento e no papel do aluno e do professor no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Bem... as malas parecem prontas, mas isso não significa que não 

precisaremos de mais nada. A bagagem sempre se amplia a viagem. As malas 

podem sempre ser abertas para acomodar algo mais. Hora de preparar o 

roteiro! 
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CAPÍTULO 2: PREPARANDO O ROTEIRO 

 

 

 

Fonte: Internet11. 

 
 
Já temos o que precisamos na bagagem, para partir. 
Agora é hora de decidir que caminho tomaremos para 
chegarmos ao nosso destino, quem vai conosco na 
viagem, como iremos registrar a aventura... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11 Disponível em: https://www.google.com.br/maps/dir/Sinop+-+MT/Curitiba+-+PR/@-17.5126716,-

64.7983602,5z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x93082bf713914109:0x4375b4fe34738268!2m2!1d-55.5096807!2d-

11.8607582!1m5!1m1!1s0x94dce35351cdb3dd:0x6d2f6ba5bacbe809!2m2!1d-49.267137!2d-25.4289541?hl=pt-BR. 

Acesso em jun./2017. 

 

https://www.google.com.br/maps/dir/Sinop+-+MT/Curitiba+-+PR/@-17.5126716,-64.7983602,5z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x93082bf713914109:0x4375b4fe34738268!2m2!1d-55.5096807!2d-11.8607582!1m5!1m1!1s0x94dce35351cdb3dd:0x6d2f6ba5bacbe809!2m2!1d-49.267137!2d-25.4289541?hl=pt-BR
https://www.google.com.br/maps/dir/Sinop+-+MT/Curitiba+-+PR/@-17.5126716,-64.7983602,5z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x93082bf713914109:0x4375b4fe34738268!2m2!1d-55.5096807!2d-11.8607582!1m5!1m1!1s0x94dce35351cdb3dd:0x6d2f6ba5bacbe809!2m2!1d-49.267137!2d-25.4289541?hl=pt-BR
https://www.google.com.br/maps/dir/Sinop+-+MT/Curitiba+-+PR/@-17.5126716,-64.7983602,5z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x93082bf713914109:0x4375b4fe34738268!2m2!1d-55.5096807!2d-11.8607582!1m5!1m1!1s0x94dce35351cdb3dd:0x6d2f6ba5bacbe809!2m2!1d-49.267137!2d-25.4289541?hl=pt-BR
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Neste capítulo, apresento a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica 

Complexa, trajeto que escolhi para chegar à essência do fenômeno, justifico 

sua escolha, apresento as paisagens em meio às quais seguimos viagem, os 

companheiros de viagem, como foi registrada a aventura e como nos 

orientamos para compreender o percurso que fizemos. 

2.1 Escolhendo o trajeto 

É preciso escolher um trajeto que nos presenteie com belas paisagens e 

nos permita viver essa viagem ao máximo, aproveitar cada pedacinho do 

caminho, os desafios, o que planejamos fazer, as surpresas, os imprevistos, 

enfim, a viagem com todas suas emoções.  

Uma vez que compartilho da ideia de Morin (2011c) de que os 

acontecimentos do mundo real são tecidos pela complexidade e, sendo o 

fenômeno preparação de uma aula de/em inglês para Ensino Fundamental com 

uso de tecnologias digitais uma vivência pertencente ao mundo real, a 

abordagem metodológica que deve me guiar na compreensão desse fenômeno 

precisa ser de natureza também complexa.   

A Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa (FREIRE, 2015, 

2010, 2012), uma entre várias abordagens qualitativas de pesquisa, evidencia-

se como o trajeto escolhido para a minha viagem, uma vez que permite 

descrever e interpretar fenômenos da experiência humana, sob a perspectiva 

de quem os vivencia, em sua complexidade.  

Como o próprio nome indica, a abordagem hermenêutico-

fenomenológica complexa é constituída por duas vertentes filosóficas − a 

hermenêutica e a fenomenologia − e uma epistemologia do conhecimento − a 

complexidade (MORIN, 2003, 2005, 2011c). Sua concepção perpassa um longo 

caminho que se inicia com a abordagem hermenêutica fenomenológica de van 

Manen (1990), passa pela abordagem hermenêutico-fenomenológica (FREIRE, 

1998, 2006, 2007) até o acréscimo da palavra complexa realizado por Freire 

em 2013, quando a autora reconhece, oficialmente, a natureza complexa da 

abordagem. 

Hermenêutica, de acordo com Hermann (2002 p. 22), ao citar Palmer 

(1989), “deriva do verbo grego hermeneuein, traduzido por “interpretar”, e do 

substantivo hermeneia, traduzido por “interpretação”. Para van Manen (1990, p. 
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38, tradução minha), “hermenêutica é o estudo interpretativo das expressões e 

materializações (textos) da experiência vivida com o intuito de determinar o 

significado incorporado nelas”. As palavras de Freire (2012) confirmam o 

exposto por van Manen (1990), à medida que a autora esclarece que a 

hermenêutica envolve a compreensão de vivências humanas, busca interpretá-

las, produzir sentido a partir delas, sem separar, como menciona a autora, “o 

sujeito do mundo objetivado, procurando tornar algo compreensível, por meio 

do desvelamento do significado mais profundo, subjacente ao sentido literal” 

(FREIRE, 2012, p. 184). 

Fenomenologia, por sua vez, é um termo originado do grego 

phaenesthai, “irromper, mostrar-se, aparecer” e é derivado de phaino, “trazer 

para a luz” (HEIDEGGER, 1977, p. 74-75). A fenomenologia mostra-se, 

portanto, como a ciência do descrever a natureza e o significado das coisas 

como elas se apresentam e em sua essência, sob a luz da intuição e reflexão-

própria (MOUSTAKAS, 1994). 

Freire (2012), ao explicitar o sentido da abordagem que propõe, afirma 

que a fenomenologia dirige seu olhar ao fenômeno, descreve-o a partir de um 

ponto de vista retrospectivo, busca desvendar sua essência e qualidades de 

acordo com a “perspectiva de quem o vivencia, percebe, intuitivamente 

interpreta e a ele se refere” (FREIRE, 2012, p. 184). Ao buscar a essência da 

experiência vivida, a fenomenologia distancia-se de outras vertentes que 

buscam a generalização, por ocupar-se, como enfatiza van Manen (1990), com 

o que é único, insubstituível, com o que torna aquela experiência única. 

Embora a hermenêutica e a fenomenologia sejam vertentes filosóficas 

diferentes, separá-las aparenta ser inviável. O que parece existir entre essas é 

complementaridade, haja vista que, para interpretar, necessita-se da descrição 

e não há descrição que não contenha elementos interpretativos, visto se tratar 

de um ato “retrospectivo”, “recordatório” (van MANEN, 1990, p. 10). De acordo 

com o autor, não há descrição pura, pois reflete-se acerca de uma experiência 

anteriormente vivida e, ao se refletir, tomar consciência dela, a interpretação 

entra em jogo. Quando descrevemos algo, esse algo passa pela nossa 

subjetividade, portanto, a descrição é a nossa interpretação do que 

descrevemos.  

van Manen (1990) une, portanto, essas duas noções, apresentando-as 
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como uma abordagem para a pesquisa em Ciências Humanas. De acordo com 

o autor, pesquisar com base na fenomenologia hermenêutica é “tentar realizar 

o impossível: construir uma descrição interpretativa completa de algum aspecto 

do mundo vivo, e ainda permanecer consciente que a vida vivida é sempre 

mais complexa do que qualquer explicação de significado pode revelar” (van 

Manen, 1990, p. 18). 

Partindo das proposições de van Manen (1990), Freire (2010) sugere 

uma Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica (ou seja, AHF) de pesquisa, a 

qual, evoluindo a partir da proposta de van Manen (1990), tem como tarefa 

descrever e interpretar “uma ou mais manifestações de um dado fenômeno, 

procurando, por meio da textualização de experiências de quem o vivencia, 

identificar os temas que o estruturam, que compõem sua essência e que, 

portanto, lhe conferem identidade” (FREIRE, 2010, p. 23). Contudo, destaco o 

título da abordagem, por esse ter sido um dos aspectos modificados por Freire 

(1998, 2006, 2007) desde que a pesquisadora conheceu e passou a estudar e 

utilizar a abordagem hermenêutico-fenomenológica como metodologia de 

pesquisa. Freire (2010) observa que o intuito de se hifenizar o nome da 

abordagem foi dar igual importância às duas vertentes – hermenêutica e 

fenomenologia – e para expressar o todo que a abordagem significa e sua 

constituição por partes igualmente relevantes, uma vez que van Manen (1990), 

apesar de articular os dois termos, parece dar maior ênfase à fenomenologia. 

A palavra complexa foi incorporada por Freire à AHF, a qual passou a 

denominar-se Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica Complexa, a partir 

de 8 de novembro de 2013. Essa nova terminologia, e também perspectiva, por 

meio da qual se estudam os fenômenos da experiência vivida, data do “V 

Encontro de Pesquisadores da Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica” e 

resulta da percepção da pesquisadora do entrelaçamento entre a AHF e a 

epistemologia da complexidade.  

De acordo com a AHFC (FREIRE, 2010, 2012, 2015), o caminho a ser 

percorrido durante a busca pela essência do fenômeno possui três etapas: 1. 

Textualização; 2. Tematização (incluindo refinamentos e ressignificações); e 3. 

Ciclo de validação; como pode ser verificado, no quadro a seguir: 
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Quadro 2: Rotinas de organização e interpretação (FREIRE, 2007). 

 

Fonte: Freire (2012, p. 25). 

 

Freire (2007) mantém as nomeações das três etapas propostas por van 

Manen (1990) – Textualização, Tematização e Ciclo de validação – para a 

interpretação, porém não manifesta a mesma compreensão de todas as 

etapas, além de adicionar dois movimentos à etapa de Tematização: 

refinamento e ressignificação. 

Segundo Freire (2010, p. 21), a textualização consiste no “registro 

escrito de manifestações de um fenômeno da experiência humana”, ou seja, os 

registros coletados por meio dos instrumentos utilizados durante a experiência 

vivida devem ser apresentados em forma de texto escrito. Trata-se, portanto, 

de uma transcrição literal do material coletado. 

Textualizar é muito significativo na AHFC, por ser a reflexão retrospectiva 

da vivência do fenômeno, ou seja, reflete-se acerca de uma experiência 

anteriormente vivida, trabalha-se com o passado, o qual, materializado em 

forma de texto, permite que o pesquisador (bem como o pesquisado) revisite, 

retome essas experiências vividas quantas vezes considerar necessário e 

reflita sobre elas, podendo chegar a outras “interpretações e reinterpretações” 

(FREIRE, 2010, p. 22). 
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O passo posterior à textualização é o do processo de tematização cujo 

ponto de partida, como Freire (2012) expressa, é identificar unidades de 

significado. Entretanto, a autora detalha esse processo e explicita que nessa 

fase são realizadas diversas leituras dos textos resultantes da textualização 

das experiências vividas, em busca de unidades menores, “destacadas em 

virtude dos sentidos que contêm e revelam, em relação ao fenômeno 

investigado” (FREIRE, 2012, p. 192). 

Na primeira fase da tematização, como se observa no quadro 2, são 

realizadas as primeiras leituras e identificadas as primeiras unidades de 

significado. Com base na identificação, inicia-se o procedimento de refinamento 

(FREIRE, 2006, 2007), o qual possibilita que as unidades identificadas nas 

primeiras leituras “possam ser cruzadas, confrontadas, confirmadas ou 

descartadas e que novas unidades possam ser reconhecidas e submetidas ao 

mesmo procedimento de verificação” (FREIRE, 2012, p. 192).  

Associada ao refinamento está a ressignificação a qual, de acordo com 

Freire (2012, p. 192-193):  

 

[...] é o movimento que coloca unidades de significado em 
contínuo confronto, permitindo que interpretações iniciais 
sejam, além de confirmadas, reformuladas ou descartadas, 
gradualmente substituídas por nomeações mais pontuais, 
expressas por substantivos. 

 

 Esse movimento contínuo, realizado pelo intérprete, de identificar 

unidades, confrontá-las, confirmá-las ou reformulá-las, até chegar a um 

substantivo, voltar a questioná-lo e repetir todo o processo quantas vezes julgar 

necessário, constitui-se no que a autora denomina “mergulho interpretativo” 

(FREIRE, 2010, p.24).  

Tal movimento circular é o que agrega validade e confiabilidade à 

interpretação Hermenêutico-Fenomenológica Complexa. Freire (2010, p. 24) 

ressalta que “[a] recorrência dos procedimentos de refinamento e 

ressignificação torna possível estabelecer e, posteriormente, refinar 

cruzamentos e inter-relações entre as unidades de significado, gerando o que 

van Manen (1990) denomina ciclo de validação”. 

Na abordagem, como elaborada por van Manen (1990), os temas que 
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emergem do processo de interpretação são representados por frases. Na AHF 

e na AHFC, (FREIRE, 2010, 2015), os temas que emergem são expressos por 

substantivos. Expressar o significado de uma experiência por meio de 

substantivos pode parecer redutor, no entanto, Freire (2010, 2015) entende que 

   

[...] o substantivo, por seu caráter nomeador e intransitivo, seja 
a representação mais apropriada para um tema, pois será a 
última redução possível, a unidade mais refinada e a que 
melhor expressa a ressignificação desejada. Em outras 
palavras, o tema é uno na materialização de sua nomeação, 
mas múltiplo em sua significação, uma vez que representa o 
refinamento de várias unidades de significado, identificadas ao 
longo de todo um processo interpretativo (FREIRE, 2015, p. 
175-176). 

 

É importante ressaltar que o reconhecimento da AHF como complexa, o 

que culminou na nomeação da abordagem como AHFC por Freire (2015), traz 

contribuições significativas para a abordagem como metodologia de pesquisa. 

No artigo intitulado Uma abordagem metodológica e uma teoria do 

conhecimento: relato de um encontro e a emergência de uma tessitura, Freire 

(2015) indica algumas razões para que se estabeleça uma conexão entre a 

AHF e a epistemologia complexa.  

Essa ligação pode ser verificada no que diz respeito ao movimento 

interpretativo12, o qual na AHF “é circular e contínuo”, permitindo a 

recursividade que, por sinal, é contemplada pela complexidade “quando evoca 

o caminho, circular e recursivo, que parte do conhecimento prévio para o novo 

e a ele volta sempre que necessário se expandir” (FREIRE, 2015, p. 178). Esse 

movimento se materializa na busca pela identificação de um tema que, além de 

gerar compreensão e validação, demonstra a não linearidade caraterística 

também da complexidade. Essa busca, de acordo com Freire (2015, p. 178), 

“revela a relação indissolúvel entre o todo e suas partes e entre elas e o todo”, 

o que remete ao princípio hologramático da complexidade.  

Além disso, os temas aos quais se chega por meio da interpretação 

hermenêutico-fenomenológica podem se mostrar, muitas vezes, “incoerentes 

e/ou discordantes entre si sem que isso revele inconsistência dos/nos 

procedimentos de interpretação” (FREIRE, 2015, p. 179). Tal relação, mais uma 

                                                                 
12 Esse movimento é tratado com detalhes na seção 2.5. 
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vez, confirma a origem complexa das experiências investigadas, o diálogo de 

opostos complementares e a capacidade da abordagem de englobar os 

fenômenos estudados, em sua complexidade. 

O quadro a seguir pretende esclarecer as relações entre a metodologia 

de pesquisa (AHF) e a epistemologia complexa apontadas pela pesquisadora: 

 

Quadro 3: Conexões entre a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e 
a complexidade 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, ao se constituir como uma abordagem complexa, a AHFC 

permite articular o pensamento complexo que lhe é inerente, o que significa 

ampliar o horizonte da interpretação realizada por meio dessa metodologia. 

  

2.2 Paisagens  

 

Como um sistema, um todo complexo, a experiência vivenciada no curso 

de extensão, o qual descrevo e interpreto neste estudo, possui diferentes 

partes. Essas estão em relação constante com o meio ambiente e somente 

podem ser conhecidas quando estão nesse (seu contexto) inseridas. Descrevo, 

nesta seção, as paisagens – os contextos presencial e digital – nos quais se 

desenvolveu esta pesquisa. 

O contexto presencial é o da Educação Superior, mais especificamente 

da formação de professores de línguas, oferecida em uma universidade 
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pública13 estadual, na região centro-oeste do Brasil, em que foram ministrados 

cinco encontros do curso de extensão14. Essa instituição foi escolhida porque, 

na época, a pesquisadora lecionava a disciplina Língua Inglesa na faculdade 

de Letras.  

O campus universitário15 no qual se ministrou o curso de extensão foi 

instalado na cidade em 1990, porém sua sede foi fundada em 1978. A 

infraestrutura física da universidade contempla laboratórios, salas de aula, 

auditório, biblioteca informatizada, área desportiva, estacionamento e internet à 

disposição de alunos e professores. São oferecidos diversos cursos de 

graduação nas áreas de Educação e Linguagem, Ciências Sociais Aplicadas e 

Ciências Exatas e Tecnológicas, bem como três cursos de Pós-Graduação: um 

Mestrado Acadêmico em Letras, um Mestrado Profissional em Letras e um 

Mestrado Profissional em Matemática. A instituição oferece, também, cursos a 

distância, articulados com as ofertas de Graduação – Bacharelado em 

Administração Pública, Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em 

Física – e Pós-Graduação – Gestão Pública Municipal, Gestão Pública e 

Gestão em Saúde. Há ainda a oferta de bolsas por meio do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Programa de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC), Auxílio Alimentação e Moradia, dentre outras. 

A instituição tem como missão 

 

oferecer educação superior pública de excelência, promovendo 
a produção do conhecimento por meio do ensino, pesquisa e 
extensão de maneira democrática e plural, contribuindo com a 
formação de profissionais competentes, éticos e 
compromissados com a sustentabilidade e com a consolidação 
de uma sociedade mais humana e democrática (PEP, 2015-

202516). 
 
 

Uma vez que o público-alvo desta pesquisa foi o alunado do curso de 

Letras da referida universidade, descrevo alguns aspectos relacionados a esse 

curso, o qual é organizado em oito semestres. Vale ressaltar que a Língua 

Inglesa consta na grade curricular do primeiro ao oitavo semestres. 

                                                                 
13 Por motivos éticos, o nome da instituição e sua localização específica não serão revelados.  
14 O curso de extensão é descrito em detalhes no Capítulo 3. 
15 As informações acerca da universidade foram obtidas no site da instituição. 
16 Fonte: site da instituição. 
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De acordo com as ementas, a disciplina Língua Inglesa é desenvolvida 

no primeiro semestre com ênfase na leitura; no segundo, em fonética e 

fonologia; no terceiro, na compreensão oral; no quarto, produção oral; no 

quinto, em morfossintaxe; no sexto, na produção escrita; sétimo, em gêneros 

acadêmicos; e o oitavo semestre é destinado ao Estágio Curricular 

Supervisionado de Língua Inglesa. 

 Entre as competências e habilidades exigidas ao graduando em Letras, 

consoante o Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC), está a capacidade 

de:  "a) [...] domínio do uso da Língua Portuguesa e/ou de uma língua 

estrangeira (Língua Inglesa), nas suas manifestações oral e escrita, em termos 

de recepção e produção de textos" (PPC, 2013, p. 10). 

Quanto ao perfil do egresso, o curso busca a 

  

formação de profissionais da educação comprometidos com os 
avanços educacionais e com a necessária melhoria dos 
padrões de qualidade da educação e das condições de oferta 
do ensino. A formação desses profissionais da educação 
precisa estar em harmonia com os avanços tecnológicos e 
educacionais para a construção de uma escola compatível com 
as tendências do século XXI e com o desenvolvimento regional 
(PPP, 2013, p. 20). 

 

O contexto digital – também utilizado nesta pesquisa – foi a interface 

VoiceThread, ambiente em que os participantes do curso de extensão criaram 

e apresentaram as aulas que elaboraram durante esse curso.  

O VT17 é uma cloud application, ou seja, não é necessário instalar 

nenhum software para utilizá-lo; o único requisito é possuir uma versão 

atualizada do Adobe Flash (reprodutor de mídia). É possível acessá-lo por meio 

de computador, tablet e celular, contanto que estejam conectados na internet. O 

VT permite criar, compartilhar e discutir conteúdos (imagens, documentos e 

vídeos, entre outros).  

Na página inicial da interface são apresentados: um vídeo que explica 

rapidamente algumas possibilidades de utilização do VT e ícones nos quais se 

pode clicar para se verificar exemplos de como a interface pode ser utilizada na 

área de negócios e na educação, em diversos níveis de ensino. Nessa página, 

                                                                 
17 As informações que compõem a descrição do VT foram obtidas no site 

http://voicethread.com/. Acesso em abr. 2017.   

http://voicethread.com/
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também, podem ser feitos: o registro como usuário e login. A interface da 

página inicial do VT tem a seguinte configuração: 

 

Figura 2: Interface do VoiceThread: página inicial. 

 

Fonte: http://voicethread.com/. 

 

Depois de se efetuar o login, o VT permite ao usuário, além de criar, 

apresentar e compartilhar conteúdo, assistir aos VoiceThreads compartilhados 

por outros usuários, tecer comentários e discutir acerca de seu conteúdo.  

A figura a seguir permite visualizar o layout da tela no momento em que 

se assiste a determinado VT e as possibilidades de interação disponibilizadas. 

O ícone ABC é utilizado para deixar um comentário escrito, o do telefone para 

deixar uma mensagem via telefone, o do microfone para gravar um comentário 

em áudio, o da câmera para gravar um comentário em vídeo e o da seta 

apontando para cima para fazer upload de um comentário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://voicethread.com/
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Figura 3: Interface do VoiceThread: tela pós login. 
 

 

Fonte: http://voicethread.com/. 

 

Os VTs criados ou postados pelos usuários podem ter acesso privado, 

ser compartilhados com pessoas específicas ou ser abertos ou estar 

disponíveis para todos os usuários. Aqueles que tiverem acesso ao conteúdo 

do VT, podem comentá-lo por meio das possibilidades de interação. Ao tecer 

comentários, é possível, ainda, direcionar a atenção dos demais usuários para 

um elemento particular na imagem ou vídeo que se está comentando, 

utilizando-se do recurso doodling do VT. Esse recurso possibilita desenhar na 

tela durante a exibição do conteúdo, como ilustrado na figura a seguir: 

 

Figura 4: Exemplo de video doodling. 

 

Fonte: http://voicethread.com/. 

http://voicethread.com/
http://voicethread.com/
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Na Figura 4, por exemplo, o usuário que está comentando circula, na 

tela, os números 1, 2 e 3, para destacar algo durante a gravação de seu 

comentário. 

Quando da preparação do curso de extensão, eu buscava uma 

tecnologia que permitisse criar ou inserir conteúdo – uma  aula de inglês, 

possivelmente composta por vídeos, áudios, imagens e conteúdo escrito – e 

apresentá-lo, não apenas visualmente, mas por meio de áudio e/ou vídeo, 

considerando-se que um dos objetivos do curso era o de desenvolver a 

produção oral em Língua Inglesa. O VT mostrou-se pertinente em razão de sua 

adequação aos objetivos do curso e também por ser gratuito e de fácil acesso. 

 

2.3 Companheiros de viagem 

O fenômeno investigado corresponde à experiência vivida por oito 

companheiros de viagem durante um curso de extensão. Sete dos participantes 

são graduandos da faculdade de Letras e uma é a professora/pesquisadora.  

Os principais motivadores para que o curso de extensão fosse elaborado 

surgiram durante as aulas no curso de Letras, porque percebi as dificuldades 

dos alunos quanto à língua inglesa e esses também haviam solicitado a oferta 

de um curso de extensão durante as férias. Por essa razão, o público-alvo do 

curso foi formado por graduandos do quinto semestre de Letras. 

Uma vez que entendo os participantes como complexos, ou seja, ao 

mesmo tempo biológicos, sociais e culturais, com dúvidas, certezas e 

incertezas, razão e emoção e, por isso, unos e múltiplos, como considera Morin 

(2011a), apresento seu perfil, considerando diferentes dimensões, começando 

pela própria pesquisadora. 

Sou professora de Língua Inglesa formada em Letras/Português-Inglês 

por uma universidade pública na região centro-oeste, em 2006. Desde 2003, ao 

iniciar a faculdade, apreciava muito essa língua estrangeira; estudava sozinha, 

ouvia e cantava músicas nesse idioma na maior parte do meu tempo livre. 

Entretanto, decidi ser professora de inglês no decorrer do curso de Letras. 

Quando cursava o primeiro semestre matriculei-me em uma escola de idiomas, 

na qual, dois anos depois, passei a ser teacher. A partir de então, apaixonei-me 
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pela profissão e, após dois anos de formada, fui aprovada em um teste seletivo 

para lecionar Língua Inglesa na própria faculdade em que fora aluna. 

A experiência no mundo acadêmico proporcionou-me muita satisfação 

profissional e pessoal, o que me despertou a vontade de avançar nos estudos. 

Assim, em 2009, iniciei o Mestrado em Estudos Linguísticos pela Universidade 

Federal do Mato Grosso, na capital do estado, Cuiabá, onde permaneci por um 

ano, período durante o qual cursei as disciplinas. 

Ao retornar para a cidade em que morava, na região centro-oeste, em 

2010, dei continuidade à atividade docente com aulas de Língua Inglesa na 

universidade pública, em escolas de idiomas e em aulas particulares. No final 

de 2012, as inquietações decorrentes da minha prática como professora, 

principalmente da universidade, instigaram-me novamente a pesquisá-la, 

estudá-la mais a fundo, o que me trouxe ao Programa de Doutorado em 

Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem (LAEL), da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), no qual me dedico à pesquisa 

que descrevo.   

A composição do perfil dos alunos Fabrícia18, Mariane, Tulio, Leila, 

Taciana, Rose e Jonas é abordada considerando-se quatro dimensões: (1) 

formação (em inglês) e experiência, (2) dificuldades e necessidades, (3) 

expectativas e (4) conhecimento prévio. No quadro a seguir apresento 

informações acerca da formação e experiência de cada participante, relatadas 

por eles no Questionário Inicial (apêndice A) e nas conversas via WhatsApp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
18 Os nomes utilizados são fictícios para preservar a identidade dos participantes.  
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Quadro 4: Perfil dos participantes: formação e experiência. 
 

Participante 
Faixa 
etária 
(anos)   

Já estudou 
inglês em 
escola de 
idiomas? 

Por quanto 
tempo? 
(anos) 

Profissão 
Experiências 

como 
professor (a) 

Mariane Até 20 Sim De 1 a 2 Professora de 
inglês 

Leciona 
inglês no EF19 
e participa do 

PIBID20 

Fabrícia De 21 a 30 Não - Estudante 
Lecionou no 

Mais 
Educação21 
por 1 ano 

Tulio De 21 a 30 Não - 
Monitor de 

laboratório de 
informática 

Monitoria no 
laboratório e 
informática 

Leila De 21 a 30 Sim De 1 a 2 Caixa - 

Taciana De 21 a 30 Sim De 1 a 2 Monitor de creche 

Monitoria na 
creche, 

professora de 
catequese por 

6 anos 

Jonas De 21 a 30 Não - Estudante - 

Rose De 31 a 40 Sim De 1 a 2 
Técnica em 

eletroencefalograma 
- 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como se pode observar, somente uma participante do curso é 

professora de inglês; a maioria exerce outras profissões, as quais não estão 

relacionadas com o contexto escolar. Entretanto, quatro dos sete graduandos 

anteriormente tiveram alguma experiência como professor e estudaram inglês 

em escolas de idiomas por períodos que variaram de 1 a 2 anos.   

 A maioria dos participantes situa-se na faixa etária 21 a 30 anos; uma 
                                                                 
19 A sigla EF significa Ensino Fundamental. 
20 O programa Institucional de bolsa de iniciação à docência (PIBID) é uma iniciativa para o 

aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a Educação Básica. Os 
projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o 
início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas, sob 
orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola. Disponível em 
<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid>. Acesso em 09 jun. 2015. 
 
21 Programa do governo federal para a promoção da educação integral. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/passoapasso_maiseducacao.pdf>. Acesso em jun. 
2015. 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/passoapasso_maiseducacao.pdf
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das alunas na de 31 a 40 anos e outra na de até 20 anos. Portanto, o público-

alvo do curso de extensão pode ser considerado jovem. 

O gráfico22 a seguir demonstra como os participantes se autoavaliam 

quanto às suas competências em língua inglesa: 

 

Gráfico 1: Autoavaliação de competências em língua inglesa 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Como se pode notar, ao avaliar suas competências de compreensão e 

produção oral, bem como de compreensão e produção escrita, dentre as 

opções “ruim”, “regular”, “boa”, “ótima”, as respostas dos participantes variaram 

entre as opções “regular” e “boa” para a maioria, com maior ocorrência da 

opção “regular”.  

O quadro 5 retrata as competências nas quais os participantes indicaram 

ter mais dificuldade, bem como suas maiores necessidades em relação à 

construção de conhecimento em inglês: 

 

Quadro 5: Perfil dos participantes: Dificuldades e necessidades. 

Participante 

Em qual das 
competências, 

em inglês, 
você tem mais 
dificuldade? 

Maiores necessidades atuais em relação à 
aprendizagem de inglês. 

Fabrícia Listening A oralidade 

                                                                 
22 Elaborado com base nas respostas ao Questionário Inicial. 
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Mariane Writing 
Em me comunicar eu tenho um pouco de 
dificuldade em relação a parte gramatical, ao 
elaborar uma frase às vezes esqueço o tempo 
verbal, me confundo um pouco. 

Tulio Listening 
O entendimento da língua, seja ela na forma 
falada ou escrita, enfim, um entendimento geral de 
contexto. 

Leila Speaking 

Eu acredito que o aprendizado do inglês deve 
acompanhar a necessidade de cada aluno, visando 
à compreensão tanto da escrita em si como da 
própria pronúncia das palavras, pois o inglês está 
presente no dia a dia das pessoas das mais diversas 
formas, por isso é importante que todas as pessoas 
tenham a possibilidade de aprender pelo menos um 
pouquinho sobre essa língua. 

Taciana Speaking 
Conseguir ter uma boa compreensão da oralidade, 
e pronunciar de maneira mais semelhante possível 
aos que a têm como língua materna. 

Rose Listening 
Acredito que verbos, os tempos desses verbos, 
preposições, substantivos, adjetivos. 

Jonas Reading 
Para mim é tradução, eu vejo a frase e ainda não 
sei o que diz. 

Fonte: Elaborado pela autora (grifos da autora). 

 

Quanto à competência na qual os alunos têm maiores dificuldades, três 

dos participantes afirmaram tê-las na compreensão oral (listening), dois na 

produção oral (speaking), um na produção escrita (writing) e um na 

compreensão escrita (reading). 

Como maior necessidade atual em relação à aprendizagem do inglês, 

com base nos termos utilizados pelos participantes, destacaram-se: “oralidade”, 

“comunicar”, “entendimento da língua na forma falada ou escrita”, 

“compreensão tanto da escrita em si como da própria pronúncia”, 

“compreensão da oralidade e pronunciar”, “verbos, tempos desses verbos, 

preposições, substantivos, adjetivos” e “tradução”. 

Percebe-se que a maioria indica como necessidade atual conseguir 

compreender a Língua Inglesa e comunicar-se por meio dessa. 

É interessante observar que a maioria dos participantes aponta aspectos 

diferentes ao falar de suas dificuldades com a língua e de suas maiores 

necessidades atuais em relação à aprendizagem do inglês. Fabrícia, por 

exemplo, diz ter dificuldade em compreensão oral, porém, coloca como maior 

necessidade atual a oralidade. Mariane afirma ter dificuldade com a escrita em 

língua inglesa, no entanto, indica como necessidade atual a comunicação. 

Outro aspecto que permeia o discurso dos participantes é o da visão de 
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língua, o qual merece destaque. Taciana parece enxergar o falante nativo como 

“modelo” para a produção oral e Rose ressalta como maior necessidade atual a 

aprendizagem de aspectos gramaticais.  

Os gráficos 2 e 3 demonstram, respectivamente, as expectativas e 

preferências dos alunos para o curso. 

 
Gráfico 2: Expectativas com relação à aprendizagem da Língua Inglesa. 

 

Fonte: Elaborado pela autora23. 

 

Como pode-se observar no gráfico 2, a maioria dos alunos tinha como 

expectativa desenvolver a habilidade speaking durante o curso de extensão. O 

gráfico 3 mostra que, em relação aos assuntos os quais preferiam que fossem 

abordados durante o curso, a maioria preferiu que fosse trabalhada a questão 

da elaboração da aula. 

 
Gráfico 3: Preferências com relação ao conteúdo do curso de extensão. 

 

Elaborado pela autora24. 

                                                                 
23 Elaborado com base nas respostas fornecidas no Questionário Inicial. 
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Quanto ao conhecimento prévio dos alunos em relação à tecnologia a 

ser utilizada por eles – VT – durante o curso para a elaboração e apresentação 

das aulas, todos os participantes afirmaram desconhecer o VoiceThread. A 

respeito dos aspectos que devem ser considerados ao se elaborar uma aula, 

os participantes destacaram: conhecimento prévio dos alunos (público-alvo), 

necessidades, condições sociais, estilo de aprendizagem, metodologia, 

tecnologias a serem utilizadas e objetivos. 

Apresentados os participantes, descrevo, na sequência, os instrumentos 

e procedimentos de registro de textos os quais permitiram aos participantes do 

curso de extensão, incluída a professora/pesquisadora, expressassem-se 

acerca da experiência vivida, materializando-a.  

 2.4 Registro da aventura: máquina fotográfica e poses... 

As aventuras vividas durante a viagem certamente ficam guardadas na 

memória. Entretanto, é muito bom poder revivê-las por intermédio de fotos que 

capturam e eternizam momentos. 

A AHFC utiliza-se de textos escritos para capturar as manifestações dos 

fenômenos e, posteriormente, interpretá-los. Assim como utilizamos as 

máquinas fotográficas para tirar as fotos que ajudam a reviver as emoções da 

viagem, nesta pesquisa lancei mão de alguns instrumentos a fim de capturar a 

vivência do fenômeno em estudo para que, durante a interpretação, pudesse 

rever e reviver a experiência quantas vezes fossem necessárias. 

Há uma vasta gama de instrumentos de registro de textos os quais 

podem ser utilizados para se obter registros de experiências. Freire (2012) 

menciona questionários, diários reflexivos, sessões/encontros reflexivos, 

gravações em áudio e vídeo, narrativas e a conversa hermenêutica. De acordo 

com a pesquisadora, essa última pode ser considerada “típica da abordagem 

hermenêutico-fenomenológica” (FREIRE, 2012, p. 190).  

Nesta investigação, portanto, guiada pela pergunta da pesquisa e 

objetivo delineados, utilizei os instrumentos detalhados no quadro a seguir, no 

qual menciono também o objetivo de cada um deles, suas características e 

observações: 

                                                                                                                                                                                            
24 Elaborado com base nas conversas por meio do WhatsApp. 
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Quadro 6: Instrumentos de registro de textos. 

Instrumento Objetivo Características e observações 

Conversas 
via 
WhatsApp 

- Verificação de expectativas, 
necessidades, e preferências 
para a elaboração do esboço 
do curso de extensão. 

- Perguntas motivadoras: “Pessoal, 
sobre que assuntos querem falar 
no curso?”, “Que habilidades vocês 
esperam desenvolver durante o 
curso?” 
- Essas conversas foram 
essenciais para que o curso, desde 
seu esboço, considerasse as 
expectativas e necessidades dos 
alunos. 

Questionário 
inicial 

- Levantamento de perfil nas 
dimensões: formação e 
experiência; dificuldades e 
necessidades, expectativas e 
preferências e conhecimento 
prévio acerca de preparação 
de aula e do VoiceThread. 

- Elaborado com treze perguntas, 
feitas em português, das quais 
sete são de múltipla escolha e seis 
são abertas. 

Questionário 
final 

- Registro das percepções e 
reflexões dos alunos sobre o 
fenômeno preparação de uma 
aula de/em inglês para o EF 
com uso de tecnologias. 

- Elaborado com 3 questões 
abertas. 
- Possibilita que os alunos 
registrem, de forma livre e 
individual suas percepções e 
reflexões acerca da experiência. 

Conversa 
hermenêutica 

- Construção e registro do 
significado da experiência 
vivida. 

- Tópico motivador: “A experiência 
de participar do curso de férias de 
Língua Inglesa”. 
 

Diário 
(professor/ 
pesquisador) 

- Registro das percepções e 
reflexões acerca das aulas, do 
que os alunos postavam no 
VT, falavam etc. 
- Registro das atividades 
desempenhadas.  

- Registro livre. 
- Relevante, principalmente, para a 
descrição do fenômeno (Capítulo 
3), pois permite relembrar cada 
encontro e o que foi realizado nele, 
possibilitando o contraste com o 
que havia sido planejado.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Todos os instrumentos relacionados no quadro foram utilizados e 

forneceram material textual fundamental para a descrição e interpretação do 

fenômeno preparação de uma aula de/em inglês para Ensino Fundamental com 

uso de tecnologias. 

Elenco, no quadro 7, os instrumentos de registro e indico o momento da 

coleta e como cada instrumento foi utilizado. 

 

 



71 
 
 

 Quadro 7: Procedimentos de utilização dos instrumentos de 
registro de textos. 

 

Instrumento Momento da coleta Como foi utilizado 

Conversas via 
WhatsApp 

Antes do início e 
durante o curso. 

Um grupo do curso de extensão foi 
criado por uma aluna, após o contato 
da professora/pesquisadora via e-
mail, informando que o curso havia 
sido aprovado.  

Questionário inicial 
Primeiro dia do 
curso. 

Enviado por e-mail.  

Questionário final Final do curso. Enviado por e-mail. 

Conversa 
hermenêutica 

Após o final do 
curso. 

A conversa aconteceu com todos os 
participantes do curso ao mesmo 
tempo e foi gravada em áudio, com o 
consentimento dos participantes.  

Diário (professor/ 
pesquisador) 

Durante o curso. 

Após cada encontro presencial eu 
registrava minhas percepções e 
reflexões acerca das aulas e 
descrevia as atividades 
desempenhadas em cada aula. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A respeito da conversa hermenêutica, saliento que Gadamer (1996) 

utilizou a metáfora da conversa para expressar a relação entre o intérprete e o 

texto. O autor assevera que a linguagem é o meio universal por meio do qual a 

compreensão acontece e que o intérprete precisa estabelecer uma conversa 

genuína, verdadeira, durante a qual os interagentes, (ou um deles) em vez de 

conduzi-la, por ela são conduzidos: 

 

Uma conversa genuína nunca é a que queríamos conduzir. Em 
vez disso, é geralmente mais correto dizer que caímos em 
conversa, ou mesmo que nos envolvemos nela. [...] Ninguém 
sabe de antemão o que "emergirá" de uma conversa. [...] uma 
conversa tem um espírito próprio, e a linguagem na qual ela é 
conduzida tem a sua própria verdade dentro dela - isto é, ela 
permite que surja algo que, doravante, existe (GADAMER, 
1996, p. 383 – grifo do autor). 

 

Foi essa conversa, como descrita por Gadamer (1996), que busquei 

empreender com os participantes do curso. Deixamo-nos envolver pela 

atmosfera da conversa, levados pelos assuntos que surgiam, discutindo, 

buscando compreendê-los, sem saber que rumo essa tomaria e como 

terminaria.  
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Iniciei o diálogo dizendo-lhes como foi a experiência para mim e, logo, os 

alunos começaram também a falar e a expor suas impressões. Não 

estabelecemos a ordem de quem falaria primeiro; a conversa fluiu de acordo 

com os assuntos que iam sendo levantados e comentados pelos alunos e 

foram comuns as interrupções dos colegas para complementar, discordar ou 

concordar com o que se dizia. 

Para a tematização do fenômeno, utilizei os textos gerados na conversa 

hermenêutica e no Questionário Final, intencionalmente, por serem 

instrumentos que contêm registros livres da experiência vivida: a conversa 

hermenêutica expressa a construção coletiva de significados acerca da 

experiência e as respostas fornecidas no Questionário Final constituem 

registros individuais. A gravação da conversa hermenêutica foi transcrita – 

textualizada – para, então, passar pelo processo de tematização, como propõe 

Freire (2007, 2010).  

Os textos gerados por meio do WhatsApp, Questionário Inicial e diário 

do professor/pesquisador foram importantes para compor o perfil dos 

participantes, para a elaboração do curso de extensão e serviram como apoio 

no processo de descrição e interpretação do fenômeno. 

 

2.5 Aprendendo a viajar  

Meu pai sempre diz: “prestem atenção nas placas para vocês verem, 

elas ensinam a gente a viajar!” É claro que o risco de nos perdermos por 

alguns instantes existe, mas é preciso prestar atenção nas placas e concentrar-

se no caminho para chegarmos ao nosso destino. 

No início deste capítulo, apresentei a AHFC como a metodologia de 

pesquisa que guia esta investigação, e, nesta seção, demonstro o que é 

interpretar à luz dessa abordagem metodológica e como se desenvolve esse 

processo. Apresento detalhadamente as ações envolvidas no movimento 

interpretativo – como procedi com a organização dos textos e registros, 

textualização, refinamento, ressignificações e definição de temas e subtemas. 

Esse movimento simboliza como, metaforicamente, as placas na estrada me 

conduzem à essência do fenômeno. 

van Manen (1990, p. 79, tradução minha) afirma que interpretar é um 
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processo “de invenção, descoberta ou revelação perspicaz”, livre de regras, 

“um ato livre de ‘descobrir significado’ [...]”. Ideia semelhante defende Gadamer 

(1996), para o qual interpretar consiste no “questionamento das coisas” e na 

sensibilidade do pesquisador de permitir que os significados presentes no texto 

possam emergir (GADAMER, 1996, p. 269). O que chama a atenção nas 

definições trazidas por ambos os autores é a questão da participação, do 

envolvimento do pesquisador no processo de interpretação por ser, de certa 

forma, “livre” e criativo, como apontado por van Manen (1990), e dependente 

da sensibilidade do pesquisador, como enfatizado por Gadamer (1996). 

Na AHFC se reconhece não haver como o pesquisador anular-se no 

momento da interpretação, considerando-se que sua própria experiência pode 

contribuir para o estudo da experiência em questão. No entanto, criam-se 

mecanismos para que a interpretação não recaia somente sobre a 

subjetividade do intérprete, tornando-a tendenciosa. 

Um desses mecanismos é a ciência do pesquisador de seu viés, seus 

preconceitos, a qual assegura a prevalência da alteridade/verdade do texto 

interpretado em detrimento da sua. De acordo com Gadamer (1996, p.269):    

 

[...] uma consciência hermenêutica treinada deve estar, desde o 
início, sensível à alteridade do texto. Porém, esse tipo de 
sensibilidade não envolve nem “neutralidade” com respeito ao 
conteúdo nem a extinção de si próprio, mas o primeiro plano e 
apropriação de seus pré-significados e preconceitos. O 
importante é estar ciente do próprio viés, para que o texto 
possa apresentar-se em toda sua alteridade e ainda afirmar 
sua própria verdade contra os significados colocados 
previamente por quem o interpreta (tradução minha). 

 

Em inspiração semelhante, van Manen (1990) assinala a importância de 

o pesquisador se manter orientado ao fenômeno, isto é, não concordar com 

superficialidades e falsidades, como, por exemplo, pré-conceitos e pré-

concepções acerca do conteúdo do texto, os quais possam afastá-lo do que 

emerge da experiência em questão. 

Além disso, o ciclo de validação (van Manen, 1990), processo que 

permeia o movimento de interpretação, também é um mecanismo que confere 

validade e confiabilidade à interpretação hermenêutico-fenomenológica 

complexa. 
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Antes de detalhar o processo de interpretação, apresento como foram 

organizados os textos registrados pelos instrumentos de registro apresentados 

em detalhe na seção 2.4: 

a) As informações das conversas via WhatsApp foram organizadas em 

quadros e gráficos e parte dessas foi utilizada para retratar o perfil dos 

participantes da pesquisa; 

b) Os textos coletados pelo instrumento Questionário Inicial foram 

selecionados e colocados em quadros, a partir dos quais foram feitos gráficos, 

utilizados para delinear o perfil dos participantes – formação e experiência, 

necessidades e dificuldades, expectativas e preferências e conhecimento 

prévio;  

c) Os registros assinalados por meio do Questionário final foram 

transcritos na coluna de textualização e tematizados conforme as etapas 

sugeridas por Freire (2010) nas Rotinas de Organização e interpretação; 

d) Os registros do diário do professor/pesquisador foram organizados em 

uma tabela do Excel, para facilitar o manuseio de seu conteúdo; 

e) Os textos da Conversa hermenêutica - gravada em áudio - foram 

transcritos na coluna de textualização e tematizados conforme as etapas 

sugeridas por Freire (2010), nas Rotinas de Organização e interpretação. Dado 

que a conversa foi realizada com todos os participantes ao mesmo tempo, no 

momento da textualização, optei por manter o texto na ordem natural da 

conversa.  

Nos quadros 8, 9 e 10, a seguir, exemplifico o caminho percorrido para 

chegar aos temas, subtemas, sub-subtemas. Inicialmente, reproduzi o quadro 

de Freire (2010) na tabela do Excel e deixei a pergunta da pesquisa no topo, 

sempre à vista, e iniciei a interpretação. O Quadro 8 ilustra a textualização e 

identificação das primeiras unidades de significado: 
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Quadro 8: Primeiras unidades de significado. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Na coluna de textualização encontra-se o registro escrito de trechos da 

conversa hermenêutica. Tendo em mente o fenômeno investigado, preparação 

de uma aula de/em inglês para Ensino Fundamental com uso de tecnologias 

digitais, inicio a tematização pela leitura da primeira coluna. Ao ler, destaco em 

negrito algumas unidades de significado relacionadas ao fenômeno 

investigado. Copio as unidades destacadas para a coluna seguinte - 

refinamento: identificação das primeiras unidades de significado -, leio 

novamente, retorno à coluna anterior, se necessário, destaco algumas 

unidades e descarto outras, com foco no fenômeno. 

Transcrevo novamente as unidades destacadas para a coluna seguinte – 

refinamento e ressignificação –, como exemplifico no Quadro 10, repito o 

processo de leitura, destaque e descarte. Ao refinar mais uma vez, leio as 

unidades destacadas de forma horizontal, vertical e transversal e estabeleço 

articulações entre essas, as quais destaco em cores: 

 

 

 

 



76 
 
 

Quadro 9: Refinamento e ressignificação. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir da articulação, ressignifico as unidades de significado, expresso-

as por substantivos e identifico a relação temática entre eles, definindo o tema, 

subtemas, sub-subtemas e assim por diante, como ilustra o quadro a seguir: 

Quadro 10: Refinamento, Ressignificação e definição de temas, 
subtemas... 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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O movimento, não somente de vaivém, mas também transversal, 

empreendido durante o processo interpretativo, permite cruzar e validar os 

temas, subtemas e sub-subtemas revelados a partir dos textos. 

A figura a seguir demonstra o movimento recursivo que ocorre entre os 

textos da experiência, durante a interpretação: 

 

Figura 5: Utilização dos textos na interpretação do fenômeno. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Saliento que a interpretação do fenômeno em questão é uma entre as 

várias interpretações possíveis, considerando-se que busco desvendar sua 

essência e significado em um contexto específico e com base na minha 

vivência como professora/pesquisadora/designer e também aluna de Língua 

Inglesa.  
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CAPÍTULO 3: ARRISCANDO-SE EM UM NOVO CAMINHO 

 

 

 

Fonte: internet25. 

 
 
Durante a viagem, todas as vezes que tínhamos a 
possibilidade de mais de um caminho para chegar à 
mesma cidade, meu pai nos perguntava por onde 
gostaríamos de ir. Geralmente, escolhíamos aquele que 
eu, meu irmão e minha mãe ainda não conhecíamos. 
Havia caminhos que há algum tempo meu pai não fazia, 
então, não sabíamos como estaria a estrada, boa ou 
esburacada, enfim, descobríamos no caminho. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
25 Disponivel em: http://4.bp.blogspot.com/-y4kFNsiClys/UVzJ-

2eV4AI/AAAAAAAAB4U/bdc0UFqZJBE/s1600/diferentes+caminhos.JPG. Acesso em jun. 2017. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-y4kFNsiClys/UVzJ-2eV4AI/AAAAAAAAB4U/bdc0UFqZJBE/s1600/diferentes+caminhos.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-y4kFNsiClys/UVzJ-2eV4AI/AAAAAAAAB4U/bdc0UFqZJBE/s1600/diferentes+caminhos.JPG
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Decidi arriscar-me a desenhar e ministrar um curso de extensão 

baseado na complexidade, por me deparar com alguns buracos na estrada da 

formação docente. A vontade de vivenciar o pensamento complexo, um 

caminho novo para mim, impulsionou-me a tentar romper com as práticas de 

formação que levam à fragmentação, desarticulação e/ou que ignoram a 

complexidade dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

Neste capítulo, descrevo como foi desenhar/vivenciar o curso de 

extensão de inglês, oferecido aos graduandos do quinto semestre de Letras de 

uma universidade pública, tendo como base o DEC, proposto por Freire (2013). 

Refiro-me a desenhar/vivenciar, em razão de o DEC permitir que essas duas 

ações sejam realizadas concomitantemente, pois os participantes do curso 

(alunos e professor) pensam e constroem o curso juntos. Ressalto que 

descrevo o fenômeno ao descrever a experiência vivenciada com os alunos do 

curso de extensão; essa descrição, por ter como base a minha vivência, 

confere elementos de interpretação a esse fenômeno. 

Conforme apresentado na fundamentação teórica deste trabalho, a 

complexidade toma a construção do conhecimento como não linear, não 

fragmentada e não restrita a áreas disciplinares específicas. Dessa maneira, 

um curso sob essa perspectiva privilegia um syllabus não engessado, mas, ao 

contrário, construído juntamente com os alunos e de acordo com suas 

necessidades, interesses e expectativas, flexível para dar conta das reações e 

performance dos alunos, bem como para lidar com os momentos de 

desacordo, desordem ou rupturas (FREIRE, 2013).   

Seguindo as fases do DEC (FREIRE, 2013), a seguir, descrevo os 

estágios de preparação, execução e reflexão do curso de extensão. Como 

enfatizei anteriormente, apesar de os estágios serem separados, ou seja, 

contemplarem algumas etapas específicas de cada um, estão “entrelaçados” 

(FREIRE, 2013, p. 179), isto é, permeados por um processo de reflexão, 

coconstrução, elaboração e reelaboração constantes. 

3.1 Preparação 

É importante, nesta fase, olhar para o curso em sua totalidade, sem 

desconsiderar as partes importantes que compõem essa totalidade, tais como: 

quem são os participantes (alunos e professor), quais são suas necessidades, 
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expectativas, interesses, qual é o contexto e quais são os objetivos; a partir de 

então, elaborar um esboço do curso, sua primeira versão, a qual pode e deve 

ser discutida com os alunos, sempre que possível. 

No curso de extensão, alvo desta discussão, os instrumentos utilizados 

para identificar as necessidades, expectativas e preferências dos participantes 

do curso indicaram que a maioria dos participantes considera como 

necessidade desenvolver a habilidade de speaking e tem como preferência 

aprender a elaborar uma aula de inglês. Os alunos julgam esses dois aspectos 

como muito importantes, uma vez que estão prestes a iniciar o estágio de 

Língua Inglesa. Assim, sugeri aos alunos que trabalhássemos com a 

preparação de uma aula e focássemos na produção oral. 

Outros aspectos apontados pelos alunos como necessidades e/ou 

dificuldades também foram considerados durante o curso. Por exemplo, as 

necessidades assinaladas com relação ao desenvolvimento das competências 

listening, writing e reading foram contempladas, pois, durante o processo de 

preparação das aulas (elaboração e apresentação da aula) os participantes 

precisaram ouvir, escrever, ler e falar em inglês. Foram igualmente 

contempladas as necessidades indicadas a respeito de aspectos gramaticais 

porque o conteúdo das aulas incluía esses aspectos. Alguns dos outros 

assuntos que também eram preferência dos alunos acabaram sendo 

contemplados, como por exemplo, música, uma vez que as aulas elaboradas 

por eles contemplaram esses assuntos. 

Minhas necessidades, interesses, expectativas e preferências como 

professora eram as seguintes: aprender a pensar um curso que colocasse os 

alunos em evidência e lhes possibilitasse maior autonomia para aprender e 

buscar informações; utilizar uma interface digital no curso; proporcionar espaço 

para que os alunos aprendessem a elaborar uma aula que fizesse uso de 

tecnologias, bem como desenvolvessem a produção oral em Língua Inglesa e 

se familiarizassem com o uso de tecnologias no processo de ensino-

aprendizagem. 

Ao analisar o contexto no qual o curso seria implementado, optei por 

ministrar um curso híbrido, ou seja, com uma quantidade de horas presenciais 

– aproximadamente 18 horas – e outra a distância – aproximadamente 12 

horas. Tal decisão deveu-se à universidade na qual ocorreram as aulas 
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presenciais, apesar de possuir laboratórios de informática, não disponibilizar 

infraestrutura de conectividade à internet suficiente para suprir, de forma 

integral, as necessidades de velocidade da rede para que os alunos 

acessassem, simultaneamente, a interface escolhida (VT) para a preparação 

das aulas. Além disso, como a aula deveria ser gravada na interface, se todos 

estivessem na mesma sala poderiam atrapalhar uns aos outros. A duração 

média do curso foi estabelecida em 1 mês. 

Posto que uma das necessidades dos participantes do curso era 

desenvolver a habilidade de produção oral, pensei em uma interface que 

tivesse características que contribuíssem para tal desenvolvimento e, assim, a 

escolhida foi o VoiceThread26. Essa interface mostrou-se adequada, uma vez 

que permite ao aluno criar, apresentar e compartilhar conteúdo, com a 

possibilidade de discuti-lo por meio de gravações de áudio e vídeo na Língua 

Inglesa. Além disso, ainda receber feedback individual, uma vez que o 

professor pode ouvir os comentários de cada aluno individualmente.  

Os objetivos delineados para o curso de extensão foram os seguintes:  

1) Elaborar uma aula de inglês para Ensino Fundamental com uso de 

tecnologias;  

2) Ministrar a aula elaborada em Língua Inglesa por meio do 

VoiceThread;  

3) Desenvolver a habilidade de produção oral e 

 4) Construir conhecimento na/sobre a interface VoiceThread. 

O assunto principal sugerido para ser desenvolvido durante o curso foi a 

preparação de uma aula de inglês para Ensino Fundamental com uso de 

tecnologias, envolvendo a perspectiva de ensino-aprendizagem que 

fundamenta essa prática, partes que constituem uma aula, escolha de 

tópicos/assuntos e conteúdos, definição de público e metodologia. 

Ainda nessa etapa de preparação, refleti sobre os conhecimentos 

interdisciplinares que seriam necessários para que os graduandos 

conseguissem elaborar e apresentar (via VoiceThread) uma aula de inglês. Os 

alunos teriam que mobilizar conhecimentos sobre: a Língua Inglesa, pois teriam 

que elaborar e ministrar (apresentar) a aula nessa língua; Didática, haja vista 

                                                                 
26 Apresentada de forma detalhada no Capítulo 1, seção 1.4 e no Capítulo 2, seção 2.2. 



82 
 
 

que teriam que decidir sobre a metodologia da aula a ser ministrada; assuntos 

discutidos na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado, porque 

necessitariam saber como se estrutura uma aula; Tecnologias Digitais, dado 

que se propuseram a pensar e elaborar uma aula que fizesse uso de TDIC, 

além de apresentá-la via interface digital; e, seu conhecimento de mundo, das 

suas experiências vivenciadas. 

O primeiro esboço da estrutura geral do curso de extensão foi elaborado 

pela professora/designer do curso, em documento do Word, com base nas 

informações fornecidas pelo público-alvo a respeito de seu perfil, necessidades 

e expectativas. No primeiro dia do curso (primeiro encontro), esse esboço foi 

apresentado e discutido com os alunos. Demonstro, no quadro 10, a 

transcrição do primeiro esboço da estrutura geral do curso, organizado em 

encontros: 

 

Quadro 11: Primeiro esboço da estrutura geral do curso de extensão. 
1º Encontro: discussão da proposta do curso, discussão acerca de como preparar 
uma aula. 
2º Encontro: elaboração da aula, em duplas; postagem da primeira parte da aula.   
- Realização do cadastro no VoiceThread (VT) e explicação sobre se cria um VT. 
3º Encontro: elaboração da aula, em duplas; postagem da segunda parte (o 
desenvolvimento - conteúdo linguístico do qual irão tratar, bem como sua explicação). 
4º Encontro:  elaboração da aula, em duplas; postagem das atividades que tratam do 
conteúdo linguístico.  
5º Encontro: elaboração da aula, em duplas; postagem do fechamento da aula.  

Encontros a distância:  
- Gravação em áudio (postagem) de 3 versões da aula completa. 
- Feedback constante da professora acerca do que os alunos já expuseram no 

VoiceThread (quanto à produção oral e ao conteúdo da aula); 
- Feedback dos colegas com opiniões e sugestões sobre as aulas elaboradas. 
Data da postagem da versão final da aula: a definir. 
Caminho alternativo: se os alunos preferirem, podem elaborar a aula 

completa, primeiramente, e depois fazer a postagem e gravação no VoiceThread. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O primeiro esboço dos materiais elaborados para o curso de extensão 

foi produzido pela professora/pesquisadora, em Word. Esse material e a 

estrutura geral do curso foram apresentados aos alunos para discussão. 

Transcrevo, no quadro 12, o esboço do material elaborado para a apresentação 

da proposta do curso: 
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Quadro 12: Primeiro esboço do material de apresentação da proposta de 
curso de extensão. 

Como será o curso? 
- Vamos trabalhar na elaboração de uma aula, que será ministrada em Língua Inglesa, 
cujo assunto escolheremos juntos. 

Quais são os objetivos desse curso? 
- Elaborar uma aula de Língua Inglesa para Ensino Fundamental com uso de 
tecnologias; 

- Ministrar a aula elaborada em Língua Inglesa por meio do VoiceThread; 

- Desenvolver a habilidade de produção oral; 
- Construir conhecimento na/sobre a interface VoiceThread. 

Como vai funcionar?  
(Apresentar a estrutura geral do curso).   
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No quadro 13, apresento o esboço do material Working on amazing 

classes!!!, utilizado no primeiro encontro para a discussão acerca de como se 

elaborar uma aula: 

 

Quadro 13: Primeiro esboço do material sobre elaboração de aula. 
Working on amazing classes!!! 
Reflecting a little first… 

 

Paradigma tradicional27 
 

Paradigma complexo  
 

- disciplinar 
- conhecimento fragmentado 
- fragmentação 
- redução/simplificação 
 
- causa > efeito 
- linearidade 
 
- certo ou errado 
 

- disciplinar > transdisciplinar, interdisciplinar 
- conhecimento UNO e múltiplo. 
- diversidade/contraste/diferenças 
- contradições/conflitos (fazem parte, é preciso 
aprender a lidar com eles) 
- causa < > efeito (essa relação é circular) 
- não há linearidade mas, sim, circularidade, 
recursividade 
- certo e errado 

 

First things you must have in mind… 
Público-Alvo: para quem estou elaborando a aula? (Que ano do Ensino 

Fundamental, qual é o perfil dos alunos (expectativas, necessidades, preferências 
etc.?). 

Objetivos: o que pretendo que meu aluno desenvolva ou aprenda?  
Conteúdo: assunto a ser abordado e conteúdo linguístico.  
 
Don’t forget!!! 

- Partir sempre do conhecimento prévio do aluno.  

                                                                 
27 Anotações da aula do dia 15 de agosto de 2014, da disciplina De materiais didáticos digitais a 

recursos educacionais abertos, ministrada pela Profª Drª Maximina Maria Freire, no Programa 
de Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem/LAEL, da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo/PUC. 
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- Envolver assuntos sobre os quais o aluno goste de falar, discutir, saber sobre. 
- Tentar mostrar sempre para quê o aluno pode utilizar o que ele está aprendendo. 
- As atividades devem ter ligação com a realidade, pensar em atividades que o aluno 
realiza no seu dia a dia. 
- Ao elaborar as atividades manter sempre o foco nos objetivos delineados. 
- Ponderar se o aluno tem o conhecimento prévio para fazer o que se está esperando 
que ele faça; foi-lhe dado determinado suporte para que ele desenvolva as atividades? 

 
Metodologia: como será a aula, como começar, o que fazer no meio e no final 

dela? 
Início/primeira parte da aula (motivação): ativar conhecimento de mundo, 

contextualizar e motivar. Para isso é interessante começar com um vídeo, música, 
figura, jogo etc. Conversar com os alunos sobre o assunto da aula; sondar o que eles 
sabem sobre etc. 

Desenvolvimento: explicar, a partir do texto, vídeo, música etc. o conteúdo 
linguístico que se pretende ensinar e as atividades sobre o assunto. 

Fechamento: correção, verificar se há dúvidas.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A aula teve a configuração motivação, desenvolvimento e fechamento, 

por ser esse o modelo de plano de aula adotado pelos professores da disciplina 

Estágio Curricular Supervisionado da universidade na qual os participantes do 

curso de extensão estudam e o qual devem utilizar para elaborar as aulas a 

serem por eles ministradas durante o estágio. Como o intuito do curso era, 

também, ajudar os alunos com essas aulas, decidimos conjuntamente utilizar 

esse modelo, enfocar os assuntos a serem desenvolvidos e considerar as 

etapas – motivação, desenvolvimento e fechamento – como partes conectadas 

do mesmo todo. 

3.2 Execução 

Nesta seção, relato a execução do que foi planejado e esboçado na 

seção anterior, a preparação, e detalho os materiais utilizados durante o curso 

de extensão e as atividades realizadas em cada encontro.  

O primeiro encontro aconteceu na modalidade presencial. Nesse dia, 

apresentei o esboço do curso aos alunos (objetivos, cronograma, forma de 

avaliação e a interface VoiceThread), em slides do PowerPoint (Figuras 6 e 7, a 

seguir), e discutimos a proposta.  
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Figura 6: Layout do material de apresentação da proposta do curso de 
extensão. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 7: Layout do material de apresentação da proposta do curso de 
extensão. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Durante a discussão, definimos a quantidade de aulas que teríamos nas 

modalidades presencial e a distância, bem como a forma de avaliação, nos 

termos que seguem: 

• Carga horária: 30 horas;  
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• Modalidade presencial: 5 encontros; 

• Modalidade a distância: 12 horas aproximadamente; 

• Forma de avaliação: formativa – os alunos seriam avaliados 

durante todo o curso, à medida que trabalhassem na elaboração 

da aula; a conclusão do curso ficaria atrelada à entrega das três 

versões da aula proposta; 

• Prazo para entrega da avaliação: optamos por estabelecê-lo 

conforme o andamento do curso, quando os alunos tivessem, 

então, uma ideia mais clara de quanto tempo precisariam para 

finalizar a elaboração e postarem as três versões na interface 

escolhida (VT). 

Percebi que os alunos gostaram da proposta, afinal, consegui conciliar 

as necessidades e os desejos indicados por esses antes do início do curso e 

ficaram tranquilos com a questão de que a avaliação não aconteceria em forma 

de nota de zero a dez. No entanto, mostraram-se receosos quanto a 

elaboração e a apresentação da aula serem realizadas na Língua Inglesa; 

contudo, aceitaram o desafio.  

Ainda nesse primeiro encontro, discutimos sobre a maneira como se 

constrói conhecimento a partir da perspectiva do paradigma tradicional e do 

paradigma complexo e refletimos acerca de como se elaborar uma aula sob a 

perspectiva complexa. O material Working on amazing classes!!! (Figuras 8 e 

9), abaixo, foi utilizado durante a aula para guiar a discussão e, posteriormente, 

enviado aos alunos via e-mail: 
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Figura 8: Layout do material sobre elaboração de aula. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 9: Layout do material sobre elaboração de aula. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No segundo encontro, relembramos as partes principais que compõem 

uma aula e os alunos começaram a preparar a primeira parte dela. Escolheram 

assuntos que julgamos ser bem recorrentes e interessantes para se abordar no 

Ensino Fundamental e procuraram algum recurso (vídeo, música, figura, etc.) 

com o qual pudessem iniciar a aula, algo que motivasse os alunos e 
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despertasse seu interesse para o conteúdo. Os assuntos escolhidos foram 

música e filmes.  

Ao final desse encontro, mostrei aos alunos como se cadastrar no 

VoiceThread para que pudessem fazê-lo em casa e, a partir da aula seguinte, 

iniciássemos o upload das aulas preparadas por eles na interface. Nesse dia, 

de acordo com nosso cronograma, os alunos fariam o upload do conteúdo da 

introdução/motivação da aula no VT e gravariam – em áudio – sua 

apresentação, isto é, como iriam conduzir a aula nesse primeiro momento. No 

entanto, não houve tempo suficiente para conclusão dessa atividade. Por outro 

lado, os alunos não somente pesquisaram algo interessante com o qual 

pudessem iniciar a aula, mas pensaram em todo seu desenvolvimento. Com 

isso, surgiu a ideia de utilizarem outras tecnologias digitais na elaboração de 

suas aulas, como o MovieMaker28 e o GoAnimate29. 

As tecnologias foram escolhidas pelos participantes considerando-se os 

objetivos de suas aulas e sua adequação para o desenvolvimento de atividades 

com as quais os alunos pudessem construir conhecimento acerca do assunto 

abordado na aula.   

No terceiro encontro, os alunos fizeram o upload do conteúdo da parte 

inicial da aula – a motivação –, e alguns gravaram também o áudio da 

apresentação dessa parte. Nesse encontro deveriam elaborar, postar e gravar 

a apresentação do desenvolvimento da aula (conteúdo) no VT, porém, não 

conseguiram concluí-lo. Percebi que os alunos sentiram necessidade de fazer 

um script com tudo o que iriam falar durante a aula, em português, para então 

fazer a versão em inglês e depois gravar no VT. Aconselhei-os a fazerem a 

gravação sem o script, espontaneamente, mas resistiram. 

No quarto encontro, os alunos continuaram a elaborar as aulas, mas 

somente uma das duplas postou e gravou a apresentação do desenvolvimento 

da aula, o que se havia previsto para essa data. 

O quinto encontro foi nossa última reunião presencial. Os alunos 

continuaram a trabalhar nas aulas e nas suas falas para gravar no 

VoiceThread. Acordamos que terminariam de fazer em casa o upload do 

                                                                 
28 O Windows MovieMaker é um editor de filmes, gratuito. É possível criar, editar e compartilhar 

vídeos. Disponível em: <http://www.windows-movie-maker.org/>. Acesso em jan. 2017. 
29 Ferramenta online que permite criar vídeos animados profissionais. Disponível em: 

<https://goanimate.com/ >. Acesso em jan. 2017. 

http://www.windows-movie-maker.org/
https://goanimate.com/
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conteúdo das aulas e respectivas apresentações (parte oral das aulas) no VT e 

compartilhariam as aulas com os colegas para que todos pudessem assisti-las 

e tecer comentários. 

A prazo estipulado para os alunos postarem a primeira versão da aula 

completa, ou seja, com conteúdo e apresentação oral, foi de dez dias a contar 

do nosso último encontro presencial. Assim que os participantes postaram as 

aulas na interface as assisti e enviei feedback aos alunos. 

A segunda versão da aula seria postada nove dias depois; somente duas 

duplas a enviaram. Ouvi as aulas postadas e enviei feedback aos alunos. 

Enviei também mensagem via WhatsApp, na qual pedi aos que não postaram a 

segunda versão de suas aulas que o fizessem. 

Após enviarem a segunda versão e receber feedback, os alunos 

postaram a terceira versão a qual, assim como as demais, foi vista e 

comentada pela professora. Quando todos os alunos terminaram de postar a 

terceira e última versão, comentaram as aulas uns dos outros e nos 

encontramos para que fizessem a autoavaliação e conversássemos sobre a 

experiência. 

Na figura 10, a seguir, é possível visualizar um dos slides de uma das 

aulas elaboradas e apresentadas pelos participantes do curso: 

  

Figura 10: Layout do VoiceThread. 
 

 

Fonte: Disponível em: <https://voicethread.com>. Acesso em mar. 2016. 

 
  

https://voicethread.com/
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Os demais slides da apresentação seguem o mesmo layout; o 

assunto/conteúdo da atividade proposta aparece no centro e os comentários de 

todos que têm acesso ao VT, alunos e professora, são exibidos em volta do 

conteúdo. Ao fazer o cadastro no VT (somente podem comentar os que têm 

cadastro), o aluno pode colocar uma foto para que essa apareça quando tecer 

seus comentários, mas isso é opcional. O VT insere desenhos para representar 

os usuários que não puserem fotos. Na figura apresentada, como os 

participantes haviam colocado suas fotos, inseri formas do Word sobre elas, a 

fim de preservar a identidade de cada um.  

As modificações que se podem observar entre o cronograma dos 

encontros apresentado no esboço do curso e o que realmente foi realizado, na 

execução, dentre outros fatores, são decorrentes de constante reflexão e 

negociação com os alunos ao longo do curso. Conforme as reações, 

comentários, dúvidas, reclamações e dificuldades repensamos as ações 

delineadas inicialmente – no esboço da estrutura geral do curso –, para que 

esse pudesse contribuir com o desenvolvimento dos alunos e atingir os 

objetivos propostos. Mais detalhes dessa reflexão contínua acerca do curso de 

extensão como um todo, de suas partes e da relação existente entre todo-

parte-todo são discutidos na seção a seguir. 

3.3 Reflexão  

Apesar de a reflexão constituir-se como o terceiro estágio no Design 

Educacional Complexo, como comentado na fundamentação teórica ao 

apresentar esse desenho de curso, essa permeia todo o curso, desde a sua 

concepção até o seu término. É um constante refletir, observar, modificar, 

avaliar, vivenciado por todos os envolvidos.  

O que busco empreender nesta seção, à luz do pensamento complexo, 

é uma “reflexão crítica [...] acerca do ponto de partida, desenvolvimento, e 

conclusão do curso”, como aconselha Freire (2013, p. 180). Enfatizo que a 

reflexão delineada aqui expõe a minha perspectiva do curso. 

Ao contrastar o cronograma do curso estabelecido no início das aulas – 

apresentado na seção 3.1, preparação –, e o que fora realizado – conforme 

detalhei na seção 3.2, execução –, o primeiro aspecto a me chamar a atenção 

é o quesito do não cumprimento das atividades planejadas exatamente da 



91 
 
 

forma como planejáramos previamente. Alguns alunos optaram por realizar as 

atividades como sugerido no caminho alternativo – elaborar a aula e depois de 

essa estar completa, postá-la no VoiceThread –, outros por postá-la em partes, 

porém, não necessariamente da maneira que havíamos estabelecido. À 

medida que não cumpríamos as atividades, como previsto no cronograma, 

íamos revendo e modificando nossos objetivos e nossas ações para a aula 

seguinte. 

Destaco, nessa primeira observação, a questão da imprevisibilidade e da 

ecologia da ação, das quais trata Morin (2003), as quais estão ligadas à noção 

de circularidade recursiva. O que aconteceu no curso demonstra que 

independentemente do contexto, na vida não é possível prever nem controlar 

tudo à nossa volta. 

Como explica Morin (2003), nossas ações, assim que são realizadas, 

relacionam-se com a ecologia do meio em que são praticadas e podem resultar 

em algo diferente daquilo que por nós fora planejado. Ao iniciarmos o trabalho 

de procurar e selecionar algo para compor a introdução da aula a ser elaborada 

e pensar na organização desse conteúdo em todas as etapas da aula, essas 

ações entram em contato com a ecologia do curso. As interações e relações 

entre os participantes – com suas concepções acerca do ensino da língua, 

suas preferências –, o contexto presencial e o contexto digital – os quais 

oferecem inúmeras e diversas opções – formam uma ecologia. Na relação 

entre a ação de buscar um conteúdo interessante para a aula e a ecologia do 

meio, surgiu um imprevisto: os alunos levaram mais tempo do que o previsto 

para encontrar o que procuravam, o que resultou em mudança no nosso 

cronograma. 

Isso demonstra também que o processo entre o planejado e o executado 

é não linear. Se fosse linear teríamos elaborado a motivação da aula e postado 

na interface exatamente como havíamos previsto para esse encontro. A noção 

de causalidade circular ajuda-nos a compreender o que acontece nos 

fenômenos. Segundo essa noção, uma causa nem sempre provoca o mesmo 

efeito e esse pode retroagir sobre a causa realimentando-a. Isso significa que 

procurar algo para iniciar a aula não causou diretamente o efeito de preparar 

essa parte inicial e, então, postá-la, mas, sim, o efeito de pensar sobre e 

organizar o que foi encontrado, ponderar acerca de sua adequação ao público 



92 
 
 

e aos recursos disponíveis na escola, os quais retroagiram sobre a causa e 

provocaram o atraso no cronograma. 

Reconhecer e aceitar que a imprevisibilidade e a não linearidade 

constituem os acontecimentos é um passo importante para se poder lidar 

melhor com o processo de ensino-aprendizagem. Isso não significa 

descompromisso total com prazos e objetivos, mas ser mais flexível à dinâmica 

da realidade. Conforme aponta Moraes (2010b, p. 186), “não podemos ter uma 

visão estável da realidade, do mundo e da vida, mas uma concepção 

processual, dinâmica, ativa, onde tudo é inacabado e transitório, sempre em 

processo de vir a ser”. 

Mesmo com as mudanças no cronograma, e talvez por causa dessas, 

penso que o curso trouxe resultados positivos. Refletindo, como propõe Freire 

(2013), acerca do seu ponto de partida, posso afirmar que consultar os alunos 

a fim de verificar suas necessidades e preferências foi essencial para que o 

curso tratasse de algo que os alunos realmente necessitavam e desejavam.  

Como professora, tenho uma visão do que os alunos precisam e esses, 

como alunos, têm também essa visão; nesse caso, essa foi além do que eu 

havia pensado para eles. Como relatei na introdução deste trabalho, a questão 

das dificuldades dos alunos quanto a sua produção oral em língua inglesa era 

muito clara para mim, porém, além disso, ao fazer o levantamento das 

necessidades e desejos dos alunos para o curso de férias, surgiu a questão do 

planejamento de uma aula. 

Permitir ao aluno expressar aquilo que pensa que precisa aprender e 

criar condições favoráveis para que construa tal aprendizagem parece fazer 

com que esse se envolva mais no processo de ensino-aprendizagem. A 

oportunidade de participar das decisões acerca do desenvolvimento do curso 

mostra-se igualmente relevante e contribui para a motivação e 

responsabilidade do aluno para com sua aprendizagem.  

Trabalhar em parceria com os alunos, ter a flexibilidade de rever datas, 

conteúdos, ferramentas digitais, dentre outros aspectos, é de grande valia para 

o processo de ensino-aprendizagem. A construção de conhecimento parece 

fluir melhor sem barreiras tão rígidas, estanques. 

Com relação ao desenvolvimento do curso, é possível vislumbrar 

momentos de ordem, desordem e organização. A desordem pôde ser 



93 
 
 

percebida, por exemplo, quando os alunos procuravam e não conseguiam 

encontrar algum conteúdo na internet ou selecionar aqueles que poderiam 

contribuir com o que fora delineado nos objetivos das aulas a serem 

planejadas; ou, ainda, quando não conseguiam postar os conteúdos no 

VoiceThread e, até mesmo, quando não conseguimos realizar o que havíamos 

planejado para cada encontro.  

A organização pôde ser contemplada quando, com a ajuda dos colegas 

ou da professora, os alunos conseguiam realizar o que estavam tentando fazer 

(anteriormente sem sucesso), quando reorganizávamos o cronograma e 

reestabelecíamos nossas próximas ações. A partir de então, nova ordem se 

estabelecia para, em pouco tempo, tornar-se desordem novamente e assim 

sucessivamente. Penso que convivemos com a ordem e a desordem ocorrendo 

concomitantemente durante todo o curso, porque mesmo tendo um objetivo em 

comum, há o imprevisto da realidade, questões internas e externas, enfim, 

diversos aspectos e relações que constituem o ambiente de aprendizagem. 

Cada participante tem sua individualidade, seu ritmo de trabalho, diferentes 

vivências, histórias diferentes. 

A relação entre ordem, desordem e organização é típica dos sistemas 

complexos e demonstra a dialogicidade presente nesses sistemas, ou seja, a 

ocorrência de duas noções antagônicas, como ordem e desordem funcionando 

de forma complementar e contribuindo para a organização do sistema. 

Quanto ao término do curso, que foi realizado a distância, enfrentei 

alguns imprevistos. Os participantes demoraram mais do que o previsto para 

finalizar/postar as atividades. O atraso, segundo os alunos, deveu-se a 

trabalhos da faculdade, dificuldades com a ferramenta e com a Internet. Apesar 

dos imprevistos e do atraso, as aulas foram finalizadas e postadas na interface.   

Sobre as transformações em decorrência do curso, penso que os alunos 

aprenderam a trabalhar com uma interface que não conheciam, a preparar uma 

aula e aprofundaram-se nos assuntos que propuseram em seus 

planejamentos.  

Outra observação a considerar pertinente diz respeito à forma como os 

alunos idealizaram a aula. No primeiro encontro do curso, apresentei-lhes 

algumas características dos pensamentos tradicional e complexo e discutimos 

acerca de como seria uma aula a partir dessas perspectivas. Os alunos nunca 
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tinham ouvido falar em complexidade, por isso, penso que um dia não foi 

suficiente para que conhecessem e refletissem sobre as noções discutidas. 

Porém, percebi que os alunos veem a aula como um todo complexo, o qual 

emerge da inter-relação entre suas partes. Essa percepção ocorreu no 

segundo encontro, quando eu propus iniciar a elaboração da aula como 

estabelecido no cronograma, que pensassem na parte de introdução/motivação 

da aula e os alunos comentaram que não conseguiam pensar na introdução 

sem pensar no restante da aula. 

Conceber a aula como um sistema implica “aprender a conhecer” que 

exige o “separar e unir, analisar e sintetizar, ao mesmo tempo” (MORIN, 2003, 

p. 70). Esse parece ter sido o movimento feito pelos participantes ao elaborar a 

aula. Pensaram em suas partes – introdução, desenvolvimento e fechamento – 

separadamente, no que tratariam em cada uma delas, porém, consideraram a 

conexão entre elas, bem como sua relação com o contexto maior e com o 

público. 

Olhando para os objetivos do curso, quais sejam: 1) Elaborar uma aula 

de Língua Inglesa para Ensino Fundamental com uso de tecnologias; 2) 

Ministrar a aula elaborada em Língua Inglesa por meio do VoiceThread; 3) 

Desenvolver a produção oral em LI e 4) Construir conhecimento na/sobre a 

interface VoiceThread, percebo que foram alcançados. Além disso, os alunos 

aprenderam também a utilizar outras ferramentas digitais como o MovieMaker, 

Go Animate e PowerPoint.  

Quanto aos aspectos a serem melhorados, ressalto o desenvolvimento 

da produção oral em Língua Inglesa. Apesar de os alunos terem indicado no 

Questionário Final que aperfeiçoaram sua performance oral, penso que um 

curso de 40 horas não foi suficiente para provocar mudanças expressivas. 

Por fim, acredito que o curso de extensão contemplou uma situação de 

aprendizagem significativa para os alunos, em que a língua pode ser utilizada 

para criar algo que integra o cotidiano dos participantes. O novo caminho foi 

aqui descrito, mas precisa ser interpretado em sua essência, o que farei no 

próximo capítulo. 



95 
 
 

 

CAPÍTULO 4: INICIANDO A VIAGEM 

 

 

 

Fonte: Internet30. 

 

 

Já preparamos o roteiro, arrumamos as malas e demos a 
partida, agora, pé na estrada! As brincadeiras, o 
parquinho, as risadas, o aconchego da família reunida, as 
conversas, não podem e nem devem mais esperar!  

 

                                                                 
30 Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-

zc2A0gtS3vs/VdeMvji4SqI/AAAAAAAAVCo/0I1TfAKgh4s/s1600/caminhoneiro.jpg. Acesso em 
jun./2017. 

http://1.bp.blogspot.com/-zc2A0gtS3vs/VdeMvji4SqI/AAAAAAAAVCo/0I1TfAKgh4s/s1600/caminhoneiro.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zc2A0gtS3vs/VdeMvji4SqI/AAAAAAAAVCo/0I1TfAKgh4s/s1600/caminhoneiro.jpg
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Neste capítulo, guiada pela fundamentação teórica discutida e sob o 

olhar da AHFC, descrevo e interpreto o fenômeno preparação de uma aula 

de/em inglês para Ensino Fundamental com uso de tecnologias digitais 

identificando os temas que “o estruturam compõem sua essência e que, 

portanto, lhe conferem identidade” (FREIRE, 2010, p. 23). 

Do ponto de vista da metáfora escolhida para apresentar esta tese (a 

viagem), o trajeto com todas as suas possibilidades de caminhos e tudo o que 

fora vivenciado durante o percurso representa o todo; as paisagens, paradas, 

acontecimentos simbolizam os temas, ou seja, suas partes. Cada tema, ao 

emergir, me reportava a algum acontecimento da viagem, assim, escolhi, para 

representá-los, figuras que lembrassem esses acontecimentos. Dado que 

esses temas formam um todo – a viagem – escolhi a figura a seguir para 

demonstrar a relação todo-parte-todo: 

 

Figura 11: O fenômeno e seus temas: a relação todo e partes 

 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Como ilustrado, ao interpretar essa viagem, a partir da minha 

perspectiva, emergiram os temas hermenêutico-fenomenológico complexos: 

NOVIDADES, DIFICULDADES, MEDOS, APRENDIZAGEM, DESCOBERTA e 

PROTAGONISMO.  

Ressalto que os temas representam partes e todo do fenômeno 

simultaneamente. Assim, cada tema é um todo, se contemplado em relação 

aos seus subtemas e sub-subtemas; se contemplado em relação a todos os 

outros temas que compõem o fenômeno, é uma parte. Essa noção 

hologramática, bem como as noções dialógica, circularidade recursiva e de 

sistema - princípios da complexidade - permeiam o processo de interpretação. 

Considero também cada um dos oito participantes do curso – a 

pesquisadora incluída – como partes importantes do fenômeno estudado. Cada 

um carrega características da totalidade, da vivência que compõe a 

manifestação do todo, o que permite considerar, na interpretação, temas, 

subtemas, sub-subtemas que emergem dos registros textuais dos participantes 

que viveram o fenômeno em foco sem, no entanto, identificá-los inicialmente – 

essa identificação se dá, de fato, em momento posterior à percepção do tema 

pois, primeiramente, é vital compreender a essência do fenômeno.   

  Durante a interpretação, utilizo a grafia TEMAS em caixa alta, subtemas 

em negrito, sub-subtemas em itálico e sub-sub-subtemas sublinhados para 

facilitar sua identificação e distinção., como se evidencia nas seções seguintes. 

 

4.1 NOVIDADES  

 

Ao descrever e interpretar a natureza do fenômeno preparação de uma 

aula de/em inglês para Ensino Fundamental com uso de tecnologias digitais, 

inicio com o tema NOVIDADES, conforme ilustrado na figura a seguir: 
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Figura 12: O tema NOVIDADES. 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora31. 

 

Assim que a emergência do tema NOVIDADES se tornou evidente, 

lembrei-me da primeira vez em que eu e meu irmão jogamos fliperama, durante 

uma de nossas viagens, razão pela qual escolhi a imagem de jogos de carrinho 

de corrida: as novidades também fazem parte da viagem.  

O tema NOVIDADES emerge das falas dos participantes e está 

relacionado ao subtema tecnologias e seu sub-subtema sujeito; ao subtema 

conexão e seu sub-subtema língua-tecnologia e ao subtema plano de aula, o 

qual tem como sub-subtemas língua e apresentação, cujo sub-sub-subtema é 

questionamentos. Dito de outra forma, as NOVIDADES relacionam-se às 

tecnologias com foco no sujeito que as utiliza; encontram-se na conexão 

entre língua-tecnologia e apresentam-se associadas ao plano de aula, mais 

especificamente à língua e forma de apresentação desse que, por sua vez, 

gera questionamentos. Contemplo as NOVIDADES que emergem desta 

experiência não como algo inovador ou original, mas como algo diferente, ou 

seja, que se apresenta pela primeira vez aos participantes da pesquisa. 

A proposta do curso de extensão, estruturada com base nas 

necessidades, expectativas e preferências dos alunos, foi a de elaborar aulas 

de inglês para Ensino Fundamental, as quais contemplassem o uso de 

tecnologias, e apresentá-las por meio da interface VoiceThead. O uso de 

tecnologias e quem as utilizou parece ter se constituído em NOVIDADE para os 

participantes, como demonstra o excerto a seguir: 

                                                                 
31 Imagem disponível em: e https://www.ingressocomdesconto.com.br/Content/upload/providers/30/2.jpg. 

Acesso em abr. 2017.  

https://www.ingressocomdesconto.com.br/Content/upload/providers/30/2.jpg
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Excerto 1 
pra mim foi uma experiência bem diferente32 porque nos 
outros cursos de férias que a gente já tinha feito, vocês não 
usavam tecnologia né? (Ariane, conversa hermenêutica). 
 

 

Entendo o “diferente”, no excerto 1, como NOVIDADE, pois comento que 

nos cursos de férias anteriores, os alunos não utilizavam tecnologias; essa, 

portanto, é a primeira vez que isso acontece. A NOVIDADE diz respeito, então, 

ao uso de tecnologias e ao sujeito que as utilizou.  

A NOVIDADE relacionada às tecnologias também pode ser observada 

na fala de Tulio, o qual enfatiza nunca ter visto nem usado o VT: 

 

Excerto 2 
eu, logo de cara, tive assim um estranhamento com ele, porque 
é algo que eu nunca tinha visto, né, essa ferramenta, né, 
mas mexendo ali a gente foi descobrindo. Até bem simples 
mesmo de ser usado, mas como nunca tinha usado, né, deu 
essa... (Tulio, conversa hermenêutica). 

 

É importante destacar que os alunos não só desconheciam o VT, como 

também não é comum que esses façam uso de tecnologias com propósitos 

educacionais. Como relatei no capítulo 2, fui professora de Língua Inglesa 

desses alunos durante o quinto semestre do curso de Letras e, diversas vezes 

utilizei tecnologias para apresentar conteúdo em sala de aula, porém, esse uso 

não se estendia aos alunos. Um participante comenta, inclusive, que ficou 

surpreso ao saber que trabalhariam com tecnologias durante o curso de 

extensão: 

 

Excerto 3 
Na hora que chegou assim, esse negócio de ir lá e trabalhar 
com o computador, mexer no MovieMaker, VoiceThread, 
né? Então, eu me surpreendi (Jonas, conversa hermenêutica).  

 

Esse mesmo aluno, segundo anotações do meu diário, comenta que o 

curso se constituiu como aulas de linguagem e tecnologia, pois, até então, eles 

não haviam aprendido “nada no computador” (Jonas, diário do pesquisador), 

nem mesmo durante as aulas da referida disciplina.  

Essa discussão me faz relembrar o que afirma Ricoeur (2013, p. 151) 

                                                                 
32 Os grifos nos excertos dos participantes são da pesquisadora.  
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sobre o “si” mais vasto que nasce do encontro entre o intérprete e o texto 

durante a interpretação. Ao me expor ao texto, esse me traz reflexões, as quais 

me permitem conhecer melhor o mundo e a mim mesma. Tenho 

responsabilidade sobre a formação desses alunos e, até então, não tinha 

atentado para o fato de que eu utilizava as tecnologias para apresentar 

conteúdos durante nossas aulas, mas não pensava em lhes proporcionar a 

reflexão acerca de seu uso no processo de ensino-aprendizagem e/ou que as 

utilizassem para aprender ou para elaborar materiais para o ensino de línguas. 

É relevante que o curso tenha trazido as tecnologias e o sujeito que 

dessas faz uso como NOVIDADES, pois faz parte da construção de 

conhecimento pertinente (MORIN, 2015, p. 100) – aquele que sabe 

“compreender os problemas globais e fundamentais para neles inscrever os 

conhecimentos parciais e locais” – oferecer oportunidades para que os alunos 

desenvolvam a habilidade fazer ligações entre o que aprendem na 

universidade com o contexto no qual essa está inserida. As tecnologias, como 

constituintes desse contexto, podem contribuir para essas ligações. 

Além disso, a mudança com relação ao sujeito que lida com as 

tecnologias – o qual não é mais o professor, mas o aluno – indica que esse 

último foi contemplado de forma diferente no processo de ensino-

aprendizagem, no qual teve maior participação na utilização das tecnologias 

para construir algo significativo que contribuísse para o seu desenvolvimento 

como profissional.  

No entanto, as NOVIDADES também apontam para uma lacuna na 

formação docente. Até então, os participantes, alunos do quinto semestre de 

Letras, não haviam tido oportunidade de aprender a lidar com as tecnologias 

digitais para utilizá-las em sua prática. As tecnologias não são a única forma de 

construir conhecimento pertinente, contudo, dado o seu papel nas práticas 

sociais e também no âmbito profissional, torna-se essencial sua inserção nos 

processos de ensino-aprendizagem. A utilização das tecnologias para fins 

educacionais pode trazer à prática de sala de aula formas diferenciadas de 

construção de conhecimento pertinentes ao contexto atual. 

Ao elaborar as aulas, os participantes tiveram a necessidade de 

pesquisar e refletir acerca dos recursos tecnológicos disponíveis, suas 

potencialidades e selecionar aqueles que pudessem ser utilizados para 
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contribuir com a aprendizagem do assunto que estavam propondo na aula. 

Essa questão de associar ensino de inglês e tecnologia é comentada por Rosa: 

 

Excerto 4 
Pra mim, essa experiência de relacionar o inglês com a 
tecnologia foi a primeira experiência e, assim, eu acho que 
eu aprendi muito mais (Rosa, conversa hermenêutica). 
 
 

Penso que Rosa percebe que a língua inglesa está presente no meio 

digital, ou seja, que inglês e tecnologia estão relacionados. Porém, essa foi a 

primeira vez que a aluna precisou refletir acerca de como fazer a conexão 

entre língua e tecnologia a fim de ensinar inglês. Assim, a NOVIDADE para 

Rosa está na conexão entre língua e tecnologia.  

Morin (2011c, 2015) salienta que nossa capacidade de religar os 

conhecimentos uns aos outros, bem como ao contexto maior, diminuiu em 

decorrência da divisão do conhecimento em disciplinas. Estuda-se cada 

disciplina separadamente e não se é capaz de enxergar conexões entre uma 

com as demais. É preciso enfatizar essas ligações na formação docente, a fim 

de evitar fragmentações, reduções. A conexão estabelecida pela aluna pode ir 

além da configuração como NOVIDADE e permitir ampliar sua percepção e 

compreensão da realidade, a qual, a partir de então, reconhece as dimensões 

língua e tecnologia como conectadas, inclusive, quando dizem respeito ao 

âmbito educacional. 

A inserção da tecnologia, na experiência em questão, permitiu construir 

conhecimento acerca da língua e do planejamento de aula de forma diferente. 

Os alunos tiveram que fazer conexões, ponderar sobre qual tecnologia utilizar e 

como ensinar língua por meio dessa o que possibilitou ir além da simples 

transposição de práticas analógicas para o digital. Segundo Costa (2013, p. 

50), as TIC permitem a participação ativa de cada um “na construção do seu 

próprio conhecimento”.  

 Considerando as fragmentações e as religações, no excerto a seguir é 

possível verificar que essas ocorrem mesmo dentro de uma disciplina ou área 

do conhecimento:  

 
Excerto 5 
Na verdade, a gente fala e tenta planejar as aulas, mas tudo 
em português [...], em inglês nós nunca nem havíamos 
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pensado como nós poderíamos trabalhar uma aula (Leila, 
conversa hermenêutica).  
 

Uma vez que o objetivo geral do curso de extensão era elaborar uma 

aula de inglês, sugeri aos alunos que seu planejamento fosse realizado na 

língua inglesa e, conforme o exposto por Leila, a situação foi NOVIDADE para 

eles. As unidades destacadas demonstram que os participantes haviam tido a 

experiência de elaborar aulas anteriormente, porém, essas eram elaboradas 

em português, mesmo que se tratassem de aulas de Língua Inglesa. Na 

experiência do curso de extensão foi a primeira vez que os alunos elaboraram 

uma aula de inglês em inglês. Por isso, sob minha interpretação, NOVIDADE 

constitui-se como tema, plano de aula como subtema e língua como sub-

subtema. 

Ao mesmo tempo em que o relato demonstra NOVIDADE, demonstra 

também fragmentação e religação do conhecimento. Fragmentação porque as 

aulas de língua inglesa, até então, eram elaboradas em língua portuguesa e 

religação porque o curso propôs a conexão – aulas de língua inglesa 

elaboradas em língua inglesa. Seria natural que as aulas de língua inglesa 

fossem elaboradas nessa língua. No entanto, dado o tecido complexo que 

envolve a formação docente, concluo que outros fatores impediram que isso se 

realizasse. 

No curso de extensão, além do plano de aula ser escrito em inglês, a 

apresentação da aula também foi feita nessa língua. As alunas Mariane e 

Taciana, nos excertos abaixo, destacam ser a primeira vez que elaboram e 

ministram uma aula em inglês: 

  

Excerto 6 

a questão de planejar a aula em inglês, no PIBID a gente 
nunca trabalhou isso; a professora pedir: ah, vocês vão 
montar uma aula e vocês vão fazer ela toda em inglês, vocês 
vão ter que falar em inglês para os alunos, a gente nunca 
fez isso [...] (Mariane, conversa hermenêutica).  

 
 
Excerto 7 
[...] eu achei bastante interessante porque na maioria dos 
trabalhos que a gente estava fazendo o que a gente fazia 
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de plano de aula era escrito e era em... tudo em português, 
independente de qual matéria nós estávamos fazendo, e era 
tudo escrito (Taciana, conversa hermenêutica). 

 

A NOVIDADE apresenta-se, portanto, relacionada também à 

apresentação (oral) da aula em inglês, haja vista as alunas relatarem que 

anteriormente só produziram planos, sem ministrá-los. Reitero, aqui a questão 

da fragmentação – os planos de aula eram elaborados, mas os alunos não 

tinham oportunidade de ministrá-los – e da religação – a aula é de língua 

inglesa, seu planejamento e apresentação, portanto, foram feitos nessa língua. 

Como salientei anteriormente, há diversos fatores envolvidos no 

processo de formação, todavia, a fragmentação entre língua, planejamento e 

apresentação evidenciada pode estar relacionada com a forma de organização 

do currículo (a perspectiva de construção de conhecimento que fundamenta 

sua concepção) e a metodologia de trabalho dos professores, principalmente 

das disciplinas Língua Inglesa e Estágio Supervisionado. De acordo com a 

matriz curricular do curso de Letras – vigente na época em que o curso de 

extensão ocorreu – em que os participantes estudam, o estágio estava previsto 

a partir do sexto semestre, quando se iniciava o estágio de observação. Os 

estágios de regência de Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa 

somente aconteciam no sétimo e oitavo semestres, totalizando 210 horas. 

Havia, ainda, 30 horas de prática como componente curricular; dessas, 15 

previstas na disciplina Língua Inglesa do sexto semestre e as outras 15, na 

disciplina Linguística Aplicada.  

O modelo de currículo em que o Estágio Supervisionado se inicia 

somente no último ano de formação evidencia a perspectiva da racionalidade 

técnica existente. Parte-se do princípio de que primeiramente é necessário 

aprender a teoria para posteriormente aplicá-la. Trata-se de uma visão de 

conhecimento unilateral por contemplar a teoria, em maior parte e se 

menosprezar sua interrelação com a prática.  

A prática pode trazer muitos questionamentos e situações os quais, por 

vezes, podem não ser respondidos ou resolvidos com a aplicação de alguma 

teoria. A complexidade do tecido que forma o real combina muitos aspectos 

com os quais somente se aprende a lidar vivenciando-os. Na experiência aqui 
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interpretada, a vivência da apresentação da aula que fora elaborada pelos 

participantes, realizada em língua inglesa, trouxe NOVIDADE e 

questionamentos:  

 
Excerto 8 
Eu nunca pensei, ah, como que eu vou falar, vou montar 
uma aula em inglês para os alunos, como que eu vou falar 
com eles, o que que eu vou falar, e se ele perguntar como 
que eu vou responder, então, nunca pensei isso. [...] 
(Mariane, conversa hermenêutica). 
 
Excerto 9 
A gente nunca tinha feito um plano de aula em inglês. [...] eu 
não sabia, como vou chegar lá, como vou cumprimentar 
eles, como que eu vou começar a explicação de uma 
matéria pra eles, como vou explicar que eu quero que eles 
façam alguma coisa? Então, eu não tinha essa noção de 
como eu ia dividir esse tempo e que palavras eu ia 
conseguir usar dentro do pouco conhecimento que eu 
tenho agora, [...] assim, meu vocabulário é muito limitado 
dentro das necessidades que a gente teria que ter (Fabrícia, 
conversa hermenêutica). 
 

 Os questionamentos levantados pelas participantes dizem respeito à 

condução e desenvolvimento da aula e também ao conhecimento da língua 

para realizar tal trabalho. Além de se questionar a respeito de como conduziria 

a aula detalhadamente, Fabrícia questiona-se acerca de como fazer isso 

mediante o “pouco conhecimento” de língua que tem atualmente.  

Essas alunas iniciariam o estágio de regência em menos de um ano e os 

questionamentos por essas apontados reforçam a necessidade do componente 

prático no currículo. As 30 horas de prática como componente curricular, além 

do estágio, não parecem ser suficientes para atender às necessidades dos 

graduandos.  Trata-se, mais uma vez, de religar – ou, ligar. É preciso 

ligar/religar teoria e prática, as quais precisam andar juntas durante a 

formação. O equilíbrio entre teoria e prática no currículo pode contribuir para a 

identificação de questionamentos, a exemplo daqueles apontados pelos 

participantes durante o percurso de formação, e ajudá-los a aprender a lidar 

com a imprevisibilidade e as incertezas. 

Aprender a lidar com as incertezas significa perceber que não se trata 

somente de aplicar a teoria que se aprendeu. É preciso criar espaços para que 

os alunos percebam que “as ideias e as teorias não refletem, mas traduzem a 
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realidade, que podem traduzir de maneira errônea” (MORIN, 2011a, p. 74). 

A interdisciplinaridade também é uma das formas de se promover 

religações. Ideias, conceitos, metodologias poderiam ser discutidas entre os 

professores, com o objetivo de articular as disciplinas. Para tanto, Moraes 

(2010c, p.85) destaca que  

 

[...] cada disciplina, com seus respectivos atores, deve passar a 
oferecer sua valiosa contribuição para o enriquecimento da 
prática pedagógica e começar a interagir umas com as outras, 
mediante comunicação de ideias e integração mútua de 
conceitos, de epistemologias, terminologias, metodologias, 
estratégias ou outros procedimentos educacionais quaisquer.  

 

Como anteriormente lecionei as disciplinas Estágio Curricular 

Supervisionado e Língua Inglesa na universidade em que ocorreu o curso de 

extensão, permito-me inferir que, algumas tentativas de interdisciplinaridade 

são empreendidas entre diversas disciplinas do curso de Letras. A consciência 

de que é preciso integrá-las existe, porém, é essencial a cooperação de todos 

os envolvidos na formação para que ocorra essa integração. Considero a 

aprovação para a realização do curso de extensão em foco neste trabalho 

como uma atitude do corpo docente da universidade e da Pró-Reitoria de 

ensino em direção à construção interdisciplinar de saberes. Além disso, na 

matriz curricular vigente na atualidade, há a disciplina Introdução ao Estágio 

Supervisionado no quinto semestre e os estágios iniciam-se a partir do sexto 

semestre. 

As relações estabelecidas entre o tema NOVIDADES, seus subtemas, 

sub-subtemas e sub-sub-subtemas caracterizam-se como dialógicas, ou seja, 

delas emergem reflexões as quais, a princípio, são contraditórias. As 

NOVIDADES: 1) tecnologias e o sujeito que as utiliza; 2) conexão entre língua-

tecnologia; 3) elaboração (escrita) do plano de aula na língua inglesa, 4) sua 

apresentação (oral) na língua inglesa e questionamentos acerca do 

desenvolvimento da aula e do conhecimento de língua necessário para 

ministrar uma aula em inglês trazem aspectos positivos à formação desses 

alunos como contribuições e religações e, simultaneamente, apontam para 

lacunas como discuti nesta seção. No entanto, as religações estabelecidas e a 



106 
 
 

ciência das lacunas podem suscitar atitudes que contribuam que essas sejam 

minimizadas, o que torna as relações que antes pareciam contraditórias 

complementares.  

 Segundo Capra (1996, p. 36), um sistema é um todo integrado “cujas 

propriedades essenciais, ou sistêmicas, são propriedades do todo, que 

nenhuma das partes possui. Essas surgem das relações de organização das 

partes”. O tema NOVIDADES emerge como uma das propriedades essenciais 

do sistema que o fenômeno representa e surge das relações de organização 

entre as partes – o DEC, as TDIC, o pensamento complexo, os participantes, 

os ambientes do curso de extensão – que o constituem. Isoladamente 

nenhuma dessas partes traria NOVIDADE.  

A NOVIDADE relacionada à elaboração e apresentação do plano de aula 

em inglês foi possibilitada pelo DEC – que combina design de curso e 

complexidade –, o qual propõe considerar as necessidades apontadas pelos 

alunos, que pressupõe a construção conjunta do curso (realizada pelos alunos 

e professor). Segundo Moraes (2010b), a maioria dos programas e cursos de 

formação desconsidera as reais necessidades e expectativas dos alunos e 

também dos professores os quais, por fim, limitam-se a seguir uma ementa ou 

um plano previamente estabelecido que nem sempre atende às necessidades 

mais prementes do público alvo. Como comentei na reflexão33 acerca do curso, 

eu, como professora, tinha uma noção do que seria importante que os alunos 

aprendessem, porém, ao permitir que dissessem o que gostariam de estudar, 

percebi que o curso não contemplaria as necessidades deles se eu não os 

tivesse ouvido. Portanto, a participação dos alunos na construção do curso 

desde o estabelecimento de seus objetivos mostrou-se de grande valia para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Eu sabia que os alunos não conheciam o VoiceThread porque obtive 

essa informação no Questionário Inicial. Contudo, as outras novidades que 

emergiram da experiência também foram novidades para mim. Ser NOVIDADE, 

como enfatizei anteriormente, não significa necessariamente tratar-se de algo 

positivo, entretanto, revela o rompimento da linearidade, traz mudança. De 

acordo com Moraes (2010b), a mudança está no cerne dos processos 

                                                                 
33 No Capítulo 2, seção 2.5.3. 
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inovadores e transformadores e é um componente importante de “todo e 

qualquer processo formativo, autoformador e transformador” (p. 183). Na 

experiência aqui relatada, as novidades podem ter propiciado o 

desencadeamento do processo transformador do qual fala a autora. 

 

4.2 DIFICULDADES 

 

Apresento o tema DIFICULDADES em sequência ao tema NOVIDADES, 

haja vista muitos elementos que surgiram como novidade terem sido motivo de 

DIFICULDADES. O tema DIFICULDADES emerge ligado aos subtemas 

VoiceThread, recursos, conexão e língua. Conexão liga-se ainda ao sub-

subtema língua-tecnologia e o subtema língua liga-se aos sub-subtemas 

pronúncia e escrita, como demonstrado na figura a seguir: 

 

Figura 13: O tema DIFICULDADES 
 

 

Fonte: elaborado pela autora34. 

 

Escolho a figura de uma estrada com alguns obstáculos e um desvio, 

por ter sido assim que o tema DIFICULDADE se revelou nesta experiência. As 

                                                                 
34 Imagem disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-3ZDI2Ao6H7E/Tpbw5m1mJ-

I/AAAAAAAAAf4/oyGgXAwvxrA/s1600/desvio%2Bcer.bmp. Acesso em abr. 2017. 

http://1.bp.blogspot.com/-3ZDI2Ao6H7E/Tpbw5m1mJ-I/AAAAAAAAAf4/oyGgXAwvxrA/s1600/desvio%2Bcer.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-3ZDI2Ao6H7E/Tpbw5m1mJ-I/AAAAAAAAAf4/oyGgXAwvxrA/s1600/desvio%2Bcer.bmp
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dificuldades foram obstáculos, porém, demonstraram que outros caminhos 

poderiam ser trilhados e levaram os participantes ao destino que haviam 

planejado no roteiro.  

As DIFICULDADES indicadas pelos alunos nos excertos a seguir estão 

relacionadas à gravação/postagem da apresentação da aula elaborada por eles 

na interface VT e aos recursos – computador, gravador, internet, microfone –  

de que precisavam dispor para a postagem: 

 

Excerto 10 
Eu senti dificuldade, eu consegui só postar no último... não 
dava certo, não dava certo, até que... (Jonas, conversa 
hermenêutica). 
 
Excerto 11 

[...] no começo tive, sim, muita dificuldade assim, em termos 
de postar, né, também um dia era o computador que não tava 
bom, outro dia era o gravador que não funcionava, outro dia a 
internet, microfone, né, aí vai assim meio que 
desestimulando, mas aí falei, não! Nós estamos fazendo isso 
para aprender mesmo... daí pergunta pra um, pergunta pro 
outro, um ajuda aqui, outro ajuda ali, e acabou dando tudo 
certo...  [...] (Rosa, conversa hermenêutica). 

 

A partir dos excertos, compreendo as DIFICULDADES de postar como 

dificuldades relacionadas ao VoiceThread e as dificuldades concernentes à 

internet, ao computador, gravador e microfone como dificuldades com 

recursos. O tema que emerge, portanto, é DIFICULDADE e os subtemas são 

VoiceThread e recursos.  

Esse tema e subtemas me fazem refletir acerca do contexto da 

pesquisa. Durante as aulas presenciais, ocorridas na universidade, os alunos 

tinham à disposição computadores com acesso à internet, porém a conexão 

não era suficiente para que todos acessassem o VoiceThread 

simultaneamente. Por esse motivo, a maioria dos participantes acessou, postou 

e organizou conteúdos no VT, em casa, o que pode ter contribuído para as 

dificuldades apontadas pelos participantes, dado que a interface era novidade 

para eles. 

Além disso, os microfones dos computadores do laboratório de 

informática não estavam funcionando. Assim, a alternativa que encontramos foi 

fazer as gravações das apresentações das aulas, bem como de comentários, 
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com o auxílio do celular, para então fazer o upload para o VT.  

Ao esboçar o curso, previ as dificuldades com o VoiceThread porque os 

alunos haviam indicado no Questionário Inicial que não conheciam a interface 

e, como antecipa a fase de preparação do DEC, verifiquei na universidade a 

disponibilidade de recursos. Porém, não considerei os problemas com a 

internet, o microfone e o computador.  

Os fenômenos do mundo real, tecidos pela complexidade, são passíveis 

de previsibilidade e também de imprevisibilidade. Ao discorrer sobre o princípio 

da ecologia da ação, Morin (2003) salienta que nossas ações, assim que 

entram em contato com o contexto, podem escapar às nossas intenções, tomar 

um rumo imprevisto e, até mesmo, não desejado. No caso do curso de 

extensão, os imprevistos com os recursos e com a ferramenta, os quais 

surgiram enquanto os participantes desempenhavam as atividades propostas, 

foram motivo de desestímulo, como é possível verificar na fala de Rosa, no 

excerto 11. Contudo, a participante relata que conseguiu superar os imprevistos 

com a ajuda dos colegas. 

   Assim, o caminho da construção de conhecimento é não-linear e, por 

isso, pode oferecer outras vias. Segundo Capra (1996), os sistemas vivos 

tendem à desordem e, se permanecem nesse estado por muito tempo, essa os 

conduz a um ponto de bifurcação em que sua estrutura pode se decompor ou 

então imergir em um dentre vários novos estados de ordem. Os imprevistos – 

vistos aqui como desordem – parecem ter levado Rosa a essa bifurcação: 

continuar ou desistir? E a participante decidiu continuar. 

A ação de Rosa sobre si mesma quando refletiu sobre as dificuldades e 

pensou “nós estamos fazendo isso para aprender mesmo”, aponta para a 

noção de autoformação (FREIRE; LEFFA, 2013) da aluna e, constitui-se como 

auto-heteroformação (FREIRE; LEFFA, 2013) quando há o agir dos colegas 

com o intuito de ajuda-la, o que parece ter contribuído para a decisão da aluna 

de continuar no curso de extensão. 

As dificuldades verificadas nos excertos de Taciana e Leila, em parte, 

são as mesmas das de Rosa e Jonas, ou seja, concernentes ao VoiceThread 

e a recursos. No entanto, a unidade de significado “inglês” aparece nas falas 

das alunas:  
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Excerto 12 
No começo eu tive bastante dificuldade de entrar nele 
mesmo, [...] se cadastrar, aí você tem que ver lá em inglês, aí 
você vai tentar decifrar o que tá lá, pra daí você ir pro próximo 
passo (Taciana, conversa hermenêutica). 
 
Excerto 13 
[...] nós tivemos, assim, algumas dificuldades assim devido à 
internet também, e até mesmo para aprender a fuçar, as 
palavras eram todas em inglês, mas no geral assim eu acho 
que foi bem interessante (Leila, conversa hermenêutica). 
 

 

O VT, no qual os participantes deveriam postar, organizar e apresentar 

as aulas elaboradas por eles, é apresentado na língua inglesa. A partir do 

exposto pelas alunas, entendo que as DIFICULDADES podem ter se 

constituído nessa conexão entre a interface e a língua em que ela é 

apresentada. Se a interface fosse apresentada na língua materna dos alunos, 

talvez eles não tivessem dificuldades para se cadastrar e aprender a navegar 

nela como relataram. Faço essa inferência porque os alunos possuem 

conhecimentos básicos de informática e de como utilizar o computador e a 

internet, além de a interface ser bastante intuitiva, a sugerir que a dificuldade 

pode ter sido provocada pela língua. Da mesma forma acontece com a língua, 

os alunos são graduandos do quinto semestre de Letras, o que permite inferir 

que eles têm, minimamente, conhecimentos básicos da língua Inglesa. No 

entanto, sabe-se que o uso da língua varia de acordo com o contexto; assim, 

os termos na língua estrangeira utilizados na interface podem não ser comuns 

aos participantes. A DIFICULDADE emerge, portanto, da conexão língua-

tecnologia. 

  A DIFICULDADE que emerge da conexão demonstra o quanto são 

importantes as ligações e religações de conhecimentos propostas pelo 

pensamento complexo, por essas trazerem a possibilidade de expandir o 

conhecimento. Nesse caso, ambos podem ser ampliados; aqueles acerca da 

língua inglesa também os concernentes à tecnologia. 

Ao preparar uma aula, é comum o professor pensar em como a 

conduzirá – o que falar com os alunos, como responder às dúvidas, de que 

forma explicar o conteúdo. Esses aspectos são comentados por Mariane: 
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Excerto 14 
Senti dificuldade em pensar em o que o aluno ia perguntar, 
como eu ia responder, que tipo de palavras eu iria usar que 
não fossem tão difíceis para mim [...] pra falar também de 
forma que eles possam entender... eu achei, eu fiquei com um 
pouco de dificuldade nisso (Mariane, conversa hermenêutica). 

 
Diante da exposição da aluna, percebo que sua preocupação transcende 

o pensar em um roteiro para a aula. A DIFICULDADE, nesse caso, está na 

língua em que esses aspectos precisam ser pensados, isto é, na língua em 

que a aula será apresentada. A DIFICULDADE em pensar no que o aluno vai 

perguntar, como responder, que palavras usar surge em razão de a participante 

ter pouco conhecimento da língua; assim, preocupa-se com usar palavras que 

“não fossem tão difíceis” para si. 

Fabrícia e Mariane relataram DIFICULDADES também relacionadas à 

língua, mais especificamente à pronúncia e à escrita, como ilustram os 

excertos 15 e 16:  

 

Excerto 15 
Minha dificuldade foi em pronunciar algumas palavras novas. 
(Fabrícia, Questionário Final, resposta à pergunta número 
dois). 
 
Excerto 16 
[...] escrever a aula em inglês foi um pouco difícil, pois 
algumas palavras eu não sabia a tradução em inglês tendo que 
usar bastante o dicionário (Mariane, Questionário final, 
resposta à pergunta número dois). 

 

Essas DIFICULDADES me conduzem diretamente para a questão da 

formação do professor de língua estrangeira. A competência linguístico-

comunicativa35 figura como uma das principais competências que o professor 

de idiomas deve ter. Saber a língua estrangeira que se propõe a ensinar, ser 

capaz de se comunicar nessa língua, é apontado como pré-requisito, por 

exemplo, por pesquisadores como Almeida Filho (1993), Celani (2009), 

Consolo e Silva (2011) e Leffa (s/d). 

Não há consenso entre os pesquisadores se a aula de língua estrangeira 

deve ser ministrada totalmente ou parcialmente nessa língua ou, ainda, ser 

                                                                 
35 Competência que permite “operar em situações de uso da L-alvo” (ALMEIDA FILHO, 2013, p. 

34). 
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ministrada na língua materna. Porém, Consolo e Silva (2011) enfatizam que o 

professor fornece insumo adequado aos alunos por meio de sua fala; Almeida 

Filho (2013, p. 41) salienta que a aula é somente um dos ambientes em que o 

aluno pode aprender uma língua estrangeira, no entanto, “esse contato pessoal 

mediado pela língua estrangeira, que geralmente nunca ou muito pouco o 

aluno encontra em outros cenários da sua vida, é vital nessa disciplina”. 

Somente o conhecimento da língua não é suficiente para que o professor 

possa oferecer uma formação que considere o sujeito e o contexto complexo 

no qual vive e atua, todavia, é um dos conhecimentos imprescindíveis a esse 

profissional. 

As dificuldades concernentes à língua, as quais emergem dos relatos 

dos alunos, apontam para uma lacuna na formação docente concernente à 

formação na língua estrangeira, principalmente. Aliás, a dificuldade com a 

língua inglesa foi um dos motivos pelo qual os alunos solicitaram o curso de 

extensão.  

As dificuldades que emergem dessa experiência me remetem às noções 

de ordem e desordem (MORIN, 2011c, 2015) que demonstram a não 

linearidade e complexidade do processo de construção de conhecimento. Ao 

aprender algo é preciso, como lembra Morin (2015), organizar as informações 

recebidas, separá-las e sintetizá-las, a fim de compreendê-las. Nesse 

processo, podem surgir dificuldades que levam à desordem. Entretanto, como 

todo sistema complexo busca a organização, a ordem é reestabelecida por 

meio da organização. Essa ordem que se reestabelece não é mais a antiga 

ordem, pois ocorrem alterações no sistema. Os alunos encontraram uma 

ordem, novamente, quando lidaram com suas dificuldades, superando-as ou 

não. Encontrar uma nova ordem não significa que todos os conflitos, 

dificuldades, foram resolvidos, mas que se consegue lidar com eles. Segundo 

Capra (1996), há ordem no caos, a ordem do desequilíbrio se manifesta na 

“riqueza, na diversidade, e na beleza da vida em todo nosso redor” (CAPRA, 

1996, p.142).  

Destacando o âmbito educacional e o processo formativo, Moraes 

(2010b, p.184) salienta que: 
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[...] a realidade educacional não é previsível, ordenada e 
determinada, não podendo ser aprisionada por este, ou aquele 
modelo de ciência, nem por este ou aquele pensamento 
reducionista, único e verdadeiro. O mesmo acontece com os 
processos formativos, pois grande parte é construída a partir de 
situações conflitivas, desordenadas, indeterminadas, muitas 
vezes, absolutamente caóticas. 

 

Assim, as dificuldades são características nos processos de ensino-

aprendizagem, haja vista que se trata de um processo não linear, bem como 

contribuem para que a partir das bifurcações, novas ordens se restabeleçam, 

trazendo “desenvolvimento e evolução” (CAPRA, 1996, p. 129).  

 

4.3 MEDOS 

 

Assim que a emergência do tema MEDOS se tornou evidente, lembrei-

me das histórias que minha mãe nos contava durante a viagem. Sempre que 

havia uma casa abandonada na mata, à beira da estrada, ela nos dizia que 

aquela era a casinha da bruxa. Nós adorávamos as histórias e, às vezes, 

perguntávamos apreensivos se a bruxa poderia vir até nós. Ela, com toda a 

convicção do mundo, dizia que não e acrescentava que a bruxa a ninguém 

fazia mal.  

MEDOS, nesta experiência, emergem trazendo consigo os subtemas 

fala e erro, como ilustrado na figura a seguir: 

 

Figura 14: O tema MEDOS 

 

Fonte: Elaborado pela autora36. 

                                                                 

36 Fonte da imagem: http://2.bp.blogspot.com/-TzaNigKSpa8/UBy6MM3kH0I/AAAAAAAAACQ/-

http://2.bp.blogspot.com/-TzaNigKSpa8/UBy6MM3kH0I/AAAAAAAAACQ/-aJyL3kb1uA/s1600/Casa_da_Bruxa_limpo.JPG
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No primeiro encontro do curso de extensão, decidimos – a professora e 

os participantes – que a aula a ser elaborada durante o curso teria seu plano 

escrito e apresentado na língua inglesa. A apresentação da aula deveria ser 

gravada no VT, em áudio ou vídeo e disponibilizada para os colegas e 

professora. Alguns alunos ficaram com receio, comentaram que não eram 

capazes de realizar tal tarefa, porém, aceitaram o desafio. Bastante 

preocupados com essa gravação, por mais de uma vez me pediram que as 

aulas apresentadas somente fossem compartilhadas com os participantes do 

curso de extensão. Ao se referirem a essas gravações, durante a conversa 

hermenêutica, emergiram o MEDO de falar e de errar, como se pode perceber 

nos excertos a seguir: 

 

Excerto 17 
Eu acho, assim, que eu ainda falo muito ainda... parece que 
tenho medo de falar, aí fala meio robozinho assim, não é 
como uma coisa natural igual a gente tá falando Português, fala 
naturalmente (Mariane, conversa hermenêutica). 
 
Excerto 18 
[...] Apesar de estar ali, falando com medo de errar e tudo, 
ficou bem legal assim, eu achei bem legal (Fabrícia, conversa 
hermenêutica). 
 

MEDO, nos excertos, não significa pavor, mas receio, apreensão. Não 

parece ser algo aterrorizante para os participantes falar e/ou errar, visto que 

não os impediu de preparar e apresentar a aula em inglês.  

Falar o idioma frente aos colegas, isto é, em público, implica exposição 

e geralmente “provoca ansiedade” (SHUMIN, 2002, p. 206). De acordo com 

Shumin (2002), os adultos são mais sensíveis à questão de cometer erros e 

sentirem-se envergonhados. O autor explica que diversos fatores podem afetar 

a comunicação oral de aprendizes adultos tais como: idade, compreensão 

auditiva e fatores socioculturais e afetivos – autoestima, empatia, ansiedade, 

motivação, frustração e insegurança. 

Thornbury (2012, p. 198) esclarece que falar “é uma habilidade 

altamente complexa, que envolve a interação de múltiplos processos 

                                                                                                                                                                                            
aJyL3kb1uA/s1600/Casa_da_Bruxa_limpo.JPG Acesso em jul.2017. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-TzaNigKSpa8/UBy6MM3kH0I/AAAAAAAAACQ/-aJyL3kb1uA/s1600/Casa_da_Bruxa_limpo.JPG
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psicológicos e fisiológicos”. Falar uma língua vai além do conhecimento de seu 

sistema (regras gramaticais), o qual nem sempre é garantia de fluência. 

“Mesmo aprendizes com conhecimento avançado do sistema geralmente 

acham difícil ativar esse conhecimento em encontros em tempo real, face-a-

face” (THORNBURY, 2012, p. 198). 

Ideia semelhante é defendida por Almeida Filho (2013, p. 37) quando o 

autor destaca que ao “desenvolver competência comunicativa o aluno 

desenvolve automaticamente competência linguística sem que o reverso seja 

necessariamente verdadeiro. Um aluno pode demonstrar competência 

linguística sem poder fazer uso comunicativo da mesma”. 

Os diversos aspectos que afetam e envolvem a expressão oral em 

língua estrangeira, citados pelos autores, demonstram a complexidade desse 

ato. Falar uma língua estrangeira envolve elementos atinentes à ecologia do 

ambiente em que o falante se encontra, esse próprio incluído, sua autoestima, 

sua autoconfiança e/ou desprendimento. Expressar-se em uma língua 

estrangeira mostra-se como um processo não linear. Se fosse linear, a partir do 

momento em que o aluno aprendesse gramática e vocabulário seria capaz de 

falar a língua. 

Mencionei, no capítulo 3, no qual descrevo como transcorreu o curso de 

extensão, o fato de os alunos escreverem um script de suas falas antes de 

gravar a aula no VoiceThread. Mesmo tendo a oportunidade de expressarem-

se livremente, sem serem avaliados de forma quantitativa – em notas de 0 a 10 

– os alunos persistiram na ideia de fazer um script com cada uma de suas 

falas. Entendo, a partir das considerações de Almeida Filho (2013), Thornbury 

(2012) e Shummin (2002), que a persistência dos alunos se deve às 

dificuldades e inseguranças quanto ao conhecimento de língua e ao receio de 

se expor. 

A respeito do MEDO de errar, de falar errado quando o assunto é a 

aprendizagem de uma língua estrangeira, considerá-lo como algo somente 

negativo pode suscitar o pensamento de que errar é inadmissível e levar o 

aluno a retrair-se. Temos, aqui, uma herança do paradigma tradicional que 

tratava o erro com muita seriedade: o erro deveria ser banido, especialmente 

no ensino de línguas.   
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Segundo Morin (2011a), é preciso ensinar que o erro é intrínseco ao 

conhecer, uma vez que o conhecimento é fruto de uma tradução/reconstrução. 

Essa tradução passa pela subjetividade de cada um, por isso, a depender de 

sua visão de mundo, conhecimentos prévios, essa visão pode estar 

equivocada. Assim, o erro é comum ao processo de aprendizagem e pode, 

inclusive, servir de informação para professor e aluno, revelar aspectos 

importantes com relação à forma como o aluno aprende e indicar se o método 

utilizado pelo professor está adequado. Compreender que o erro faz parte do 

processo de aprendizagem, bem como entender que expressar-se em uma 

língua estrangeira é um processo complexo, haja vista que envolve articulação 

de diversos elementos, pode representar o primeiro passo para enfrentar os 

medos. 

4.4 APRENDIZAGEM 

 

No capítulo 1, discuti acerca das formas de pensamento que guiam a 

construção de conhecimento. De forma geral, sob a perspectiva do 

pensamento tradicional, a construção de conhecimento é um processo linear e 

essa pode ser realizada a partir do estudo de uma das partes do fenômeno 

observado, isolada do todo, de seu contexto. Para o pensamento complexo, 

aprender sobre um objeto constitui-se um processo não linear. Assim como o 

pensamento tradicional, estuda as partes do fenômeno, porém, relaciona-as ao 

todo, ao meio, haja vista que esse o modifica e é por ele modificado.  

O aprender, representado de forma temática pelo substantivo 

APRENDIZAGEM, é uma das partes que compõe o fenômeno em estudo nesta 

tese e que se relaciona aos subtemas planejamento, língua, mídia e 

conexão. O subtema conexão, como ilustrado abaixo, liga-se ainda ao sub-

subtema língua-ambiente: 
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Figura 15: O tema APRENDIZAGEM 

 

Fonte: elaborado pela autora37. 

 

Escolho representar o tema APRENDIZAGEM por meio dessa figura da 

estrada, pois presenciamos, muitas vezes visão semelhante durante nossas 

viagens. Assim como a estrada lembra o movimento de ir e vir – sempre 

diferente – a aprendizagem lembra a relação do todo com as partes e das 

partes com o todo. 

Imaginando o curso de extensão com base no paradigma tradicional, eu 

diria que, uma vez que seu objetivo era preparar uma aula de/em inglês com 

uso de tecnologias digitais, ao final do curso, os alunos teriam aprendido a 

preparar essa aula: teria sido obtido o resultado de um processo linear, numa 

relação de causa e efeito.  Todavia, ao reconhecer a complexidade do 

fenômeno em foco e sua não linearidade, tenho consciência da possibilidade 

de que nem todos os alunos tenham atingido os objetivos previamente 

delineados, ou de que nem todos os tenham atingido da mesma medida ou, 

ainda, de que tenham possivelmente atingido objetivos diferentes dos 

planejados. De qualquer forma, nas falas de Fabrícia e Leila, a seguir, é 

possível verificar que o planejamento de aula se revelou como 

APRENDIZAGEM:  

 

Excerto 19 
Aprendi como montar uma aula de inglês usando a 
tecnologia e ainda aprendi a fazer questionário online 
(Fabrícia, Questionário Final, resposta à pergunta número 2). 
 
Excerto 20 

                                                                 
37 http://infotauvale.com.br/wp-content/uploads/2017/06/slide1.jpg. Acesso em jul. 2017. 

http://infotauvale.com.br/wp-content/uploads/2017/06/slide1.jpg
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Ah, eu achei interessante que a gente aprendeu a planejar 
uma aula em inglês (Leila, conversa hermenêutica, grifos 
meus). 

 

Além de aprender a elaborar uma aula de inglês, Fabrícia menciona que 

aprendeu a fazer questionário online. Utilizei o formulário online do 

GoogleForms para elaborar e enviar os questionários da pesquisa aos 

participantes. Assim, esse tópico não foi algo previamente planejado para ser 

ensinado durante o curso; contudo, Fabrícia, pesquisou e aprendeu sozinha 

como fazê-lo. Tal fato é explicitado no excerto 19 e reforçado a seguir: 

 

Excerto 21 
Outra coisa que eu também aprendi, o questionário online, 
gente! Eu não sabia disso, não! [...] já fucei, já descobri tudo 
(Fabrícia, conversa hermenêutica). 
 
 

O ocorrido a respeito do questionário online demonstra a não linearidade 

do processo de ensino-aprendizagem. Nas relações entre o todo e as partes 

que o formam – ambiente, aluno, objeto do conhecimento, materiais utilizados, 

por exemplo – o formulário, o qual não era assunto do curso, chamou a 

atenção de Fabrícia. O fato de a aluna ter se interessado em aprender sobre 

como fazê-lo não significa que ela não aprendeu a planejar a aula – objetivo do 

curso – mas, sim, que o processo de aprendizagem é governado por aspectos 

internos e externos cuja interação não é totalmente previsível. 

Segundo Morin (2003), o conhecimento progride no movimento do todo 

para as partes e das partes para o todo. Dessa forma, houve APRENDIZAGEM 

de planejamento e esse propiciou que língua e mídia também fossem 

aprendidas, como pode se verificar no excerto a seguir: 

 

Excerto 22 
Durante a realização da aula, eu consegui aprender mais 
sobre a Língua Inglesa; e obtive mais conhecimento sobre 
alguns tipos de mídia (Leila, Questionário Final, pergunta 
dois). 
  

Deduzo que os “tipos de mídia” aos quais a participante se refere, sejam 

o VoiceThread, MovieMaker e GoAnimate, tecnologias utilizadas durante a 

elaboração e apresentação das aulas. 
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Como comentei anteriormente, a interface VT com a qual os alunos 

trabalharam durante o curso de extensão é apresentada em língua inglesa. Ao 

mesmo tempo em que Leila, no excerto 22, acima, relata ter aprendido sobre 

tecnologias, Mariane, no excerto a seguir, afirma que aprendeu inglês ao 

interagir com o VoiceThread: 

  

Excerto 23 

o que eu achei interessante é que ele era todo em inglês, 
então a gente aprendeu com o programa, né? Porque tinha 
várias palavras em inglês que a gente precisava saber pra 
gente saber o que ia fazer pra postar os “trem” lá. Eu achei 
muito interessante isso (Mariane, conversa hermenêutica). 

 

O VoiceThread conecta língua e ambiente (contexto); a 

APRENDIZAGEM aconteceu nessa conexão. A língua como um sistema 

adaptativo complexo, “muda no tempo e espaço” e envolve a interação de 

múltiplos elementos que não fazem sentido isoladamente” (LEFFA, 2016, p. 2). 

Assim, fez sentido para os participantes quando apresentada na interface. A 

aprendizagem da língua inglesa acontece não somente pelo fato de a interface 

apresentar-se nesse idioma, ou seja, somente pela exposição do aluno à 

língua, mas na relação significativa estabelecida entre esses – aluno, língua e 

contexto. 

De acordo com Paiva (2009, p. 188), nas discussões acerca de 

aquisição de segunda língua dois pontos de vista entram em conflito: de um 

lado estão “aqueles que acreditam que a linguagem é inata, uma predisposição 

genética” e do outro “os que defendem que a linguagem é aprendida do 

ambiente” (PAIVA, 2009, p. 189-190). O pensamento complexo propõe que se 

interligue os dois pontos de vista. Assim, contempla o aprendiz “com suas 

capacidades cognitivas e ao mesmo tempo como um agente em interação com 

outros elementos do ambiente” (PAIVA, 2009, p. 191). O exposto por Mariane 

no excerto 23 aponta para a pertinência da interligação implementada pelo 

pensamento complexo.  

Aprender a elaborar uma aula de inglês para Ensino Fundamental com 

uso de tecnologias e construir conhecimento na/sobre a interface VoiceThread 

são dois dos quatro objetivos delineados para o curso de extensão. Com base 
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no que fora evidenciado pelos participantes nesta seção, esses objetivos foram 

atingidos.   

Relacionando-se os conhecimentos construídos com o princípio do 

sistema, o qual pressupõe que uma mudança em alguma das partes pode 

alterar o funcionamento do todo, acredito que o que foi aprendido contribuiu, de 

alguma forma, para a formação dos alunos como professores de inglês. 

 

4.5 DESCOBERTA  

 

Retomando a metáfora escolhida para apresentar meu estudo, escolho a 

figura de um parque infantil de diversões para representar o tema 

DESCOBERTA porque, nas nossas viagens, sempre havia tempo para brincar 

e, também, por acreditar que descobrimos muito a respeito de nós mesmos não 

somente brincando, mas vivendo. 

 

Figura 16: O tema DESCOBERTA 

 

Fonte: elaborado pela autora38. 

 

Segundo Delors (2003, p. 16), a educação é “uma experiência social” 

mediante a qual é possível descobrir-se, desenvolver relações com os outros, 

construir as “bases do conhecimento e do savoir-faire”. A experiência do curso 

de extensão propiciou aos participantes fazerem DESCOBERTAS sobre si, 

relacionadas à tecnologia e à língua inglesa, como demonstram os excertos a 

seguir: 

 

                                                                 
38 Fonte da figura: http://www.aulasdeparkour.com.br/wp-content/uploads/2014/07/Arthur-

bernardes.jpg. Acesso em jul.2017. 

http://www.aulasdeparkour.com.br/wp-content/uploads/2014/07/Arthur-bernardes.jpg
http://www.aulasdeparkour.com.br/wp-content/uploads/2014/07/Arthur-bernardes.jpg
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Excerto 24 
eu pensava que tipo, eu não gostava dessas coisas da 
internet, desses recursos, mas eu aprendi que é porque eu 
não sabia usar, percebeu a diferença? A partir desse momento 
que a gente trabalhou o MovieMaker, trabalhamos o Voice, 
então toda vez agora que eu vou preparar uma aula, procurar 
alguma coisa eu penso assim, mas o que a gente podia usar 
de tecnologia nessa aula? Aí eu recorro lá, na internet, no 
Google, ou nos jogos, games, pra poder aperfeiçoar, aprimorar 
[...] Perdi esse medo agora de ir lá, procurar, mexer, aprender, 
né, sei me interessar (Rosa, conversa hermenêutica). 

 
Excerto 25 
Além da dificuldade que eu tinha com o inglês, eu tenho 
dificuldade com as tecnologias, com as novas tecnologias, 
eu percebi isso no curso (Taciana, conversa hermenêutica). 

 

A partir do relato de Rosa, percebo que mesmo sem gostar “dessas 

coisas de internet”, a aluna se interessou por fazer o curso de extensão, 

dispôs-se a vivenciá-lo e DESCOBRIU que gosta de tecnologias digitais. 

Conhecer os próprios gostos, preferências, dificuldades, habilidades é 

importante para viver e também para rever nossas práticas e concepções. 

Rosa, por exemplo, destaca que agora utiliza o que aprendeu no curso para 

preparar suas aulas. 

Somente arriscando-se, propondo-se a fazer é que se descobre ser 

capaz ou não. Preparar uma aula de/em inglês com uso de tecnologias digitais, 

parece ter se constituído uma oportunidade para os participantes 

experienciarem algo diferente. Na fala de Mariane é possível verificar que o 

curso se constituiu um desafio, uma vez que a aluna não se achava capaz de 

realizar o que fora proposto e também trouxe descoberta: 

  

Excerto 26 
Eu não achava que era capaz de produzir uma aula toda em 
inglês... agora descobri que consigo (Mariane, Questionário 
final, pergunta número dois). 

 

Segundo Moraes (2010b), ajudar o aprendiz a olhar para dentro de si é 

uma das habilidades fundamentais à sua sobrevivência e transcendência. O 

professor deve criar oportunidades para que o aluno “possa reconhecer-se 

como pessoa, descobrir seus talentos e competências, sua criatividade, sua 
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sensibilidade e sua flexibilidade estrutural em relação ao conhecimento [...]” 

(MORAES, 2010b, p. 180). 

A vivência do curso permitiu, inclusive, que eu, a professora/designer, 

também percebesse aspectos sobre mim:  

 

Hoje descobri que preciso conhecer muito mais de 
tecnologia, conhecer muitos outros aplicativos, programas, 
interfaces, para que possa ter mais ideias de como utilizá-los 
para que possa ajudar mais meus alunos no preparo de 
suas aulas (Ariane, diário). 

 

Penso que o que proporcionou as DESCOBERTAS foi sairmos da nossa 

zona de conforto. Além de ser a primeira vez que ministrei um curso sob a 

perspectiva complexa e com uso de tecnologias digitais (pelos alunos), foi 

também a primeira experiência em que construí o curso com os alunos. Os 

participantes também fizeram algo desafiador. Foi novidade para eles tanto 

utilizarem tecnologias para preparar uma aula, quanto ministrarem essa aula 

em inglês. Aprende-se mais sobre si ao se enfrentar as incertezas e novidades, 

bem como ao se realizar mudanças. 

 

4.6 PROTAGONISMO  

 

O tema PROTAGONISMO emerge, em minha pesquisa, interligado ao 

subtema ser professor. 

 

Figura 17: O tema PROTAGONISMO 

 

Fonte: elaborado pela autora39. 

 

                                                                 
39 Fonte da imagem disponível em: https://i0.wp.com/catequesecatolica.com.br/site/wp-

content/uploads/2016/03/estrada-da-vida.jpg?fit=750%2C350. Acesso em abr. 2017. 

https://i0.wp.com/catequesecatolica.com.br/site/wp-content/uploads/2016/03/estrada-da-vida.jpg?fit=750%2C350
https://i0.wp.com/catequesecatolica.com.br/site/wp-content/uploads/2016/03/estrada-da-vida.jpg?fit=750%2C350
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Comentei, anteriormente, que durante a viagem, por diversas vezes meu 

pai nos deixava escolher que caminho faríamos. Apresento o tema 

PROTAGONISMO destacando o sujeito o qual tendo abertura e atitude, pode 

escolher seu caminho.  

O PROTAGONISMO, como definido pelo dicionário online Priberam da 

Língua Portuguesa, significa “desempenho do papel de protagonista”. 

Protagonista, segundo o dicionário Houaiss, significa o “indivíduo que tem 

papel de destaque num acontecimento”. Na busca de detalhar esse papel de 

destaque do sujeito PROTAGONISTA e situá-lo melhor no universo desta 

pesquisa, trago à reflexão o princípio de reintrodução do sujeito cognoscente 

em todo conhecimento assim como encontrado em Morin; Ciurana; Mota (2003, 

p. 37):  

 

[...] é preciso devolver o papel ativo àquele que havia sido 
excluído por um objetivismo epistemológico cego. É preciso 
reintroduzir o papel do sujeito 
observador/computador/conceituador/estrategista em todo 
conhecimento. O sujeito não reflete a realidade. O sujeito 
constrói a realidade[...].  
 

Sob a perspectiva do paradigma tradicional o conhecimento é objetivo, 

ou seja, não se considera que esse é construído na relação entre o sujeito e o 

objeto estudado. O pensamento complexo propõe essa religação, a 

reintrodução do sujeito no conhecimento. 

Inter-relaciono a noção de protagonista encontrada no dicionário com a 

noção de reintrodução do sujeito cognoscente em todo conhecimento, dos 

autores citados, a fim de compor uma perspectiva de protagonismo que 

contemple o que emergiu dos textos trazidos sob esse tema. Assim, contemplo 

o PROTAGONISTA como o sujeito que tem papel de destaque em uma 

experiência por desempenhar papel ativo, de quem busca, descobre, pensa, 

decide, organiza, conhece – papel nunca vivenciado pelos participantes (alunos 

e professora) na ambientação em que se encontravam. 

O papel de destaque nessa experiência de preparar uma aula de/em 

inglês para Ensino Fundamental com uso de tecnologias digitais é o do 

professor. Ao preparar suas aulas, o professor é quem pesquisa, seleciona, 

organiza, estuda e aprende. Ao falar da preparação da aula elaborada durante 
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o curso, Taciana e Leila enfatizam que foram elas que desempenharam as 

ações necessárias para prepará-la: 

  

Excerto 27 
[...] é que ali nós é que estávamos fazendo, não veio a 
professora e passou aquela tecnologia... [...] nós tivemos 
que pegar e aprender a usar a tecnologia para ensinar o 
inglês (Taciana, conversa hermenêutica). 
 
Excerto 28 
Nós tivemos que preparar todo esse processo, aprender as 
roupas em inglês para depois ir lá, falar, né, e inserir no 
Voice (Leila, conversa hermenêutica).  
 
 

As unidades de significado destacadas no excerto 27 permitem verificar 

que não se impôs aos alunos que trabalhassem com uma interface específica, 

o que exigiu desses que pesquisassem e selecionassem as tecnologias que 

consideravam adequadas aos objetivos das aulas que estavam elaborando. 

Eles tiveram, portanto, liberdade para escolher e a responsabilidade de 

aprender sobre a tecnologia para ensinar, como Taciana menciona. 

A unidades destacadas no excerto 28 reforçam o papel ativo dos 

participantes que prepararam todas as etapas da aula, aprenderam para 

ensinar e a apresentaram. Preparar todas as etapas significou pensar a aula, 

partes/todo e sua organização: definir o assunto a ser abordado, conteúdo, 

materiais, metodologia, recursos tecnológicos e avaliação. 

Ao refletir acerca do exposto por Taciana no excerto 29, a seguir, 

percebo que assumir o papel de destaque na experiência exigiu que a 

participante superasse e/ou se esforçasse para superar suas dificuldades: 

 

Excerto 29 
[...] eu tinha muita dificuldade em falar e entender as 
pessoas falando em inglês, mas no curso eu tive que 
aprender a falar bem e tentar falar o mais natural possível e 
nisso depois olhar os trabalhos dos colegas e perceber eles 
falando. Assim, eu já consegui compreender muito bem sem 
ter o texto ali (Taciana, conversa hermenêutica). 
 

Vislumbro “tentar falar o mais natural possível” como tentar falar com 

fluência, em um ritmo próximo ao qual se fala em português. Foi comentado, 

durante os encontros presenciais, sobre a fluência esperada dos alunos na 
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apresentação da aula; não a pensamos em termos de quantidade de palavras 

por minuto, como é comum nos testes de proficiência, mas na expressão de 

forma espontânea. 

Mariane, no excerto a seguir, enumera as ações desenvolvidas por ela e 

pelos colegas durante o curso:  

 
Excerto 30 
Nós tivemos que fazer esse plano de aula na nossa cabeça 
e já passar para o computador, já pegar o conteúdo, já 
montar slide, pegar um vídeo interessante, jogar no Voice, 
[...] eu fui buscar as pronúncias, ouvir, conseguir aprender 
para aí passar adiante (Mariane, conversa hermenêutica). 

 

As unidades em destaque remetem à interação dos participantes com o 

objeto de estudo, a aula que estavam preparando. Apontam para o pensar, 

organizar, escolher, apresentar, pesquisar e o aprender para ensinar; esse 

último é mencionado por todos os participantes. Ter que aprender para ensinar 

pode significar a ciência dos alunos de sua responsabilidade como professores. 

Simultaneamente pode indicar uma lacuna no conhecimento de determinado 

assunto, a qual exige que o sujeito busque aprender. Embora o aprender seja 

constante na vida dos seres humanos, haja vista que somos incompletos, sob 

minha interpretação, o que emerge das falas dos alunos indica que assumir o 

papel de PROTAGONISTAS os levou a aprender a fazer e aprender a ser.  

Segundo Moraes (2010), fazer e ser são imbricados, nossas ações têm 

consequências para aquilo que nos tornamos. Para Delors (2003), o aprender a 

fazer e o aprender a ser também se mostram inter-relacionados. Ambos 

contemplam questões concernentes ao desenvolvimento profissional e pessoal, 

como o autor ilustra na citação a seguir:  

 

Aprender a fazer, a fim de adquirir, não somente uma 
qualificação profissional mas, de uma maneira mais ampla, 
competências que tornem a pessoa apta a enfrentar 
numerosas situações e a trabalhar em equipe. [...] Aprender a 
ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à 
altura de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, 
de discernimento e de responsabilidade pessoal (DELORS, 
2003, p. 101, 102). 

 

Na pesquisa aqui relatada, buscar, selecionar, tomar decisões, 



126 
 
 

preocupar-se em aprender para ensinar, organizar, discutir, avaliar, lidar 

novidades, com as dificuldades, com descobertas e com medos repercutem 

não somente na aprendizagem da profissão (aprender a fazer), mas também 

no desenvolvimento como indivíduos (aprender a ser). Assim, o 

PROTAGONISMO permitiu que os alunos vivenciassem o que é ser professor. 

O PROTAGONISMO dos alunos diz muito sobre a perspectiva a partir da 

qual a formação foi contemplada. Essa perspectiva, aberta e flexível, permitiu a 

construção de conhecimento e não a transmissão desse, o que proporcionou 

ao aluno criar, escolher, fazer, decidir, ser.  

Sob a perspectiva do paradigma tradicional, o protagonista é o professor. 

Ele detém o conhecimento e fica a seu encargo transferi-lo ao aluno, como se 

fosse algo pronto, acabado. Diversas instituições de ensino ainda baseiam 

suas práticas no pensamento tradicional e desconsideram o sujeito-aluno no 

processo de ensino-aprendizagem. É como se ele não possuísse 

conhecimento algum anterior ao ensinado na escola e/ou não aprendesse fora 

dela. Suas expectativas, objetivos, desejos e necessidades não são levados 

em consideração no processo de ensino-aprendizagem, o que o coloca, como 

apontam Behrens e Oliari (2007), como mero espectador desse processo, 

alguém que copia, memoriza e reproduz conteúdos.   

Permitir ao aluno ser protagonista significou propiciar o agir para formar-

se – autoformação e incluir as ações dos demais como pertencentes a esse 

processo – heteroformação. Nos excertos utilizados sob o tema protagonismo 

os alunos utilizam expressões tais como: “no curso eu tive que aprender”, “nós 

é que estávamos fazendo”, “nós tivemos que preparar todo esse processo”; 

essas ações indicam ações de formação do indivíduo sobre si mesmo e ações 

dos indivíduos uns sobre os outros. As ações direcionadas ao ambiente – 

ecoformação, são evidenciadas por Mariane, no excerto 30 que afirma: “nós 

tivemos que passar para o computador, já pegar o conteúdo, já montar slide, 

pegar um vídeo interessante, jogar no Voice” e Leila “depois ir lá, falar, né, e 

inserir no Voice”. Sendo assim, do PROTAGONISMO emerge a auto-

heteroecoformação como proposta por Freire e Leffa (2013). Igualmente, 

significou devolver o papel de sujeito ativo na formação do aluno e reconhecer 

que o conhecimento é produzido na relação sujeito e objeto de estudo. 

Os excertos e a discussão trazidos neste capítulo ilustram a 
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complexidade e multidimensionalidade do sujeito, o qual não possui somente 

dificuldades, mas também habilidades; ele é autônomo/dependente e possui 

suas singularidades e especificidades. Reconhecê-las no processo de 

formação é muito importante para haver maior compreensão entre os 

envolvidos e para se buscar, em conjunto, o desenvolvimento de dimensões 

não só pedagógicas, mas também humanas. Elas é que poderão fornecer a 

medida para uma dimensão auto-heteroecoformadora. 
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RETORNANDO...AFINAL, QUEM RETORNA PARA ONDE VAI?  

 

Sempre que estávamos viajando, meu irmão olhava lá na 
frente, onde a estrada se encontrava com o céu, no horizonte, 
onde as vistas se perdiam, e dizia: “a gente vai lá naquele 
fundão, né pai”?   

 
 

Apresento, agora, minhas considerações finais – finais, por enquanto −, 

refletindo acerca de quem retorna dessa viagem, pois acredito que nenhum de 

nós, companheiros de viagem, voltou igual. Reúno, nesta seção, as reflexões 

que a viagem me proporcionou, até então, e o que aprendi com ela... 

Segundo Ricoeur (2013, p. 149), o texto, processo interpretativo, abre 

um mundo ao intérprete. Neste momento, vejo-me olhando pelo lado de fora, 

para esse mundo que busquei descrever, problematizar e interpretar ao longo 

da tese. Porém, uma vez que reflito sobre ele, sinto-me conduzida pela própria 

reflexão e percebo-me a ele conectada e nunca, de fato, dele isolada.  

A viagem de preparação de uma aula de/em inglês para Ensino 

Fundamental com uso de tecnologias digitais nasce de inquietações da 

pesquisadora e da solicitação dos participantes, então graduandos do quinto 

semestre do curso de Letras. Na mesma época em que eu pensava como seria 

o curso de extensão que pudesse atendê-los, estava estudando acerca do 

pensamento complexo (MORIN, 2003, 2011) e do Design Educacional 

Complexo, o DEC (FREIRE, 2013), no Doutorado. As ligações que esse 

pensamento propõe, a forma de enxergar o mundo por meio dos princípios da 

complexidade, fizeram muito sentido para mim. Fundamentado no pensamento 

complexo, o DEC, um design de curso flexível, o qual compreende o aluno 

como parte da construção de conhecimento e como tal, responsável por tomar 

decisões acerca desse processo juntamente com a professora e com os 

colegas, chamou-me a atenção, principalmente pelo espaço que oferece ao 

aluno no processo de ensino-aprendizagem. Instigada a pensar nas conexões 

que poderia fazer, em um maior envolvimento do aluno no seu processo de 

formação e também em compartilhar com meus alunos esse mundo complexo 

que estava se revelando para mim, decidi utilizar o DEC no curso de extensão. 

Na época, busquei realizar conexões entre áreas do saber (inglês, 

tecnologias, didática), porém, não imaginava ou não enxergava quantas outras 
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ligações e/ou fragmentações poderiam se revelar não somente do processo de 

interpretação, mas também do exercício de pensar os acontecimentos à minha 

volta, por meio dos princípios da complexidade. É interessante como eu não 

percebia, por exemplo, que o fato de os alunos nunca terem elaborado nem 

ministrado uma aula de inglês na língua inglesa ou a questão de nunca terem 

lidado com tecnologias digitais com fins educacionais, representavam 

fragmentações na sua formação.  

Ao esboçar o curso de extensão, a partir das necessidades e 

expectativas indicadas pelos alunos, ocorria-me, às vezes, que um design 

aberto, que exige uma posição ativa dos alunos, poderia não funcionar. Talvez 

estivesse tão acostumada a levar quase tudo pronto para os alunos que 

pensasse que eles não fossem capazes. Esquecia-me de que a 

imprevisibilidade é inerente à realidade e que não funcionar ou trazer 

dificuldades não significa exatamente não dar certo. Por exemplo, dificuldades 

e medos são temas que compõem a essência do fenômeno preparação de 

aula, juntamente com o tema aprendizagem. Essas noções não são 

excludentes, mas se complementam como meu estudo revelou, no fenômeno 

preparação de aula de/em inglês para Ensino Fundamental com uso de 

tecnologias.  

Durante minha formação na universidade foram raras as vezes em que, 

como aluna, pude fazer escolhas sobre o que gostaria ou preferiria estudar. 

Como professora, sempre tomava a maioria das decisões e, com os alunos, 

decidia somente alguns detalhes. Talvez essas vivências sejam um dos motivos 

pelos quais a flexibilidade e imprevisibilidade de um curso coconstruído com os 

alunos tenha me causado certo desconforto. É como se fosse contra o que eu 

havia experienciado na maior parte do tempo como aluna e professora. Digo 

“como se fosse contra” porque, hoje, percebo que não se trata de flexibilidade 

nem de imprevisibilidade total, ou de dependência ou autonomia total (seja do 

aluno ou do professor). Trata-se de coprodução, coaprendizagem, 

codesenvolvimento, de proporcionar ao aluno autonomia para fazer algo, 

sabendo, contudo, que pode contar com o professor. 

A noção de autonomia/dependência, como proposta por Morin (2003, 

2011), parece-me caber muito bem nesse momento. A questão de que não se é 

totalmente autônomo nem totalmente dependente é importante para que o 
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aluno desempenhe um papel ativo em busca do conhecimento, para que possa 

ocupar o lugar de protagonista, como emerge na pesquisa aqui relatada, 

evidenciando de que se depende também do outro para crescer, aprender, ser. 

Não ter tido oportunidades de expressar minhas preferências ou 

expectativas relacionadas à aprendizagem, na universidade, pode ter 

contribuído para que eu repetisse a experiência com meus alunos, oferecendo-

lhes poucas oportunidades para decidir sobre algo relacionado à sua 

aprendizagem. No entanto, não me impediu de sempre buscar melhorar minha 

prática. Percebo que essa busca levou a me atualizar, o que permitiu 

transformações em minha prática e contribuiu também para a aprendizagem e 

descoberta dos meus alunos. Assim como “reproduzi” inconscientemente 

algumas das minhas vivências como aluna quando professora, os participantes 

do curso podem “articular” o que a vivência do curso lhes proporcionou na sua 

prática, propiciando também aos seus alunos que vivenciem o protagonismo, 

por exemplo, que façam escolhas, pesquisem, tenham a oportunidade de criar 

e não somente de reproduzir. Lembro-me da metáfora do caos, conhecida 

como “efeito borboleta”, a qual traz a noção de que um bater de asas em 

Pequim hoje pode modificar sistemas em Nova Iorque no mês seguinte 

(GLEICK, 1987, p. 8, tradução minha).  

Ao olhar para os temas, subtemas e sub-subtemas que compõem a 

essência do fenômeno preparação de aula, contemplo-a como uma “unidade 

complexa” e, portanto, “multidimensional” (MORIN, 2011, p. 35). Desse modo, a 

preparação de aula comporta o entrelaçamento de diversas dimensões 

(linguística, didático-pedagógica, tecnológica, humana etc), as quais, ao serem 

organizadas e mobilizadas pelo sujeito, revelaram-se como dificuldades, 

medos, novidades, aprendizagem, descoberta e protagonismo nesse processo.  

O professor é quem organiza, a partir do seu background, as dimensões 

envolvidas no planejamento a fim de elaborá-lo. Ele tem, portanto, papel de 

destaque nesse processo. Visto que comporta a dimensão humana, a 

preparação de aula é um processo simultaneamente multi e unidimensional, no 

sentido de que é elaborado pelo sujeito professor, sob sua ótica. Vicariamente, 

no planejamento estão os autores com os quais esse sujeito dialoga, sua visão 

de língua, de aprendizagem, entre outros. 

Em razão de todas essas características que reúnem noções, a 
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organização de conhecimentos e, dada sua importância no processo de ensino 

aprendizagem, sob minha compreensão, a preparação de aula se mostra como 

importante instrumento para a formação do professor. A preparação 

(elaboração escrita e apresentação oral) se mostrou de uma complexidade – no 

sentido de tecido composto por diversas noções, dimensões e conhecimentos 

– que leva a pensar no lugar que essa ocupa hoje na formação de professores. 

Ela se mostrou como uma ótima oportunidade para que o aluno crie, decida, 

pesquise, aprenda a língua, descubra sobre si, faça conexões; assuma o papel 

de professor e o vivencie.  

Percebo que ao criar um ambiente que permita ao sujeito interagir com o 

objeto de forma ativa, que vivencie essa experiência, o professor pode realizar 

um trabalho de coparticipação, de observação, a fim de perceber as relações 

entre o aluno e o objeto, entre esses e o contexto, entre o que o aluno já sabe 

e o que está sendo aprendido, conhecido, transformado. 

Como lembra Morin (2011b, p. 192):  

 

Viver se aprende por suas próprias experiências, com a ajuda 
do outro, principalmente dos pais e professores, mas também 
dos livros, da poesia. Viver é viver como indivíduo, enfrentando 
os problemas de sua vida pessoal, é viver como dedicação de 
sua nação, é viver também em seu pertencimento ao gênero 
humano. 

  

Nesse processo do vivenciar o ser professor, experienciar a preparação 

de uma aula com a ajuda do outro, o que também o prepara para enfrentar os 

desafios que a profissão suscita, o aluno pode aprender a observar e abrir-se 

mais a viver como ser humano que se preocupa com o outro e o inclui na sua 

história. Sem a dedicação a leituras, reflexões, orientações e vivências como a 

preparação de uma aula, por exemplo, com os estudantes, coopera-se bem 

menos do que se acredita. Não há como relegar tudo a uma só etapa da 

formação, como por exemplo, o estágio. Aprender e ensinar a viver é exercício 

diário de sujeitos com postura ativa diante dos acontecimentos, conscientes de 

sua condição e responsabilidade humanas. 

Partindo da observação da ação de preparação de uma aula como 

fenômeno multidimensional da experiência humana e tudo que isso suscitou, 

sinto-me provocada a pensar na preparação como instrumento componente da 
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formação dos estudantes nos cursos de Letras, o qual pode ampliar o 

reconhecimento da capacidade do aluno de produzir, de ser autor.  

Compreender a preparação de aula como um fenômeno 

multidimensional é o desafio que esta tese me apresenta ao conclui-la; é a 

estrada que vejo à minha frente quando contemplo a paisagem no horizonte e 

mesmo quando olho pelos espelhos retrovisores e vislumbro o caminho que, 

aos poucos vai ficando para trás. O caminho percorrido reflete a segurança do 

conhecido e o brilho do território já desbravado; a estrada à frente tem a 

imprevisibilidade do ineditismo e o sabor da descoberta. Ele desperta meu 

gosto pela viagem: uma nova viagem acadêmica – um pós-doutorado, talvez −, 

tão atraente quanto aquelas que tantas vezes fiz com meu pai e minha família... 
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APÊNDICES 

 

Questionário inicial 

 
Este questionário visa coletar informações para a pesquisa que estou 

desenvolvendo no Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. Agradeço antecipadamente a sua colaboração, assegurando-lhe 

que a sua identidade será preservada, e que as informações aqui coletadas 

serão utilizadas somente para fins pedagógicos. 
 
*Obrigatório 
 
1. Qual é a sua faixa etária? * 
 

 até 20 anos  
 de 21 a 30 anos 

 
 de 31 a 40 anos  
 de 41 a 50 anos 

 

2. Você já fez curso de inglês fora da universidade? * 
 

 Sim  
 Não 

 
 
Se sim, onde? 
 
 
Por quanto tempo? 
 

 Menos de 1 ano 
 

 De 1 a 2 anos  
 de 3 a 4 anos 

 
 mais de 5 anos 

 

 
3. Marque como você avalia cada uma das suas competências em inglês: 
* 
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4. Em qual das competências, em Língua Inglesa, você tem mais 
dificuldade? * 
 

 Compreensão oral 
 

 Produção oral 
 

 Compreensão escrita 
 

 Produção escrita 
 

 

5. Que habilidades você espera desenvolver durante o curso de Língua 
Inglesa? * 
 
 
 
 
 

6. Quais são suas maiores necessidades atuais em relação ao 
aprendizado do inglês? * 
 
 
 
 
 
7. Quais são as suas expectativas para este curso? * 
 
 
 
 
 

 

8. Se você fosse lecionar hoje, em que momentos você 

conseguiria interagir com seus alunos em inglês? (Podem ser 

marcadas várias opções). * 
 

 ao cumprimentá-los. 
 

 ao dar comandos simples (sentem-se, levantem-se, abram o livro, virem a página...) 

 ao explicar o que devem fazer, como por exemplo “agora vamos sentar em 

duplas e entrevistar o colega”, “agora vamos ler o texto”... 
  

 ao fazer a explicação do conteúdo linguístico (gramatical) da aula. 
 

 ao explicar os exercícios/atividades da aula. 
 

 ao conversar com os alunos sobre assuntos do dia-a-dia. 
 

 ao conversar com os alunos sobre variados assuntos. 
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9. Atribua uma nota, de 1 a 10, para cada uma de suas habilidades em 
inglês. * 

 
 

10.Para você, como deve ser uma aula? * 
 
 
 
 

 

11. Que pontos é preciso considerar ao elaborar uma aula? * 
 
 
 
 

 

12. Você conhece o VoiceThread? * 
 

 Sim 
 

 Não 
 

 

13. Você já utilizou ou sabe para que serve essa interface? 
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Questionário final 
 

Este questionário visa coletar informações para a pesquisa que estou 

desenvolvendo no Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Agradeço antecipadamente a sua colaboração, 

assegurando-lhe que a sua identidade será preservada, e que as 

informações aqui coletadas serão utilizadas somente para fins pedagógicos. 
 

*Obrigatório 
 

 
 
Nome: * 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


