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RESUMO 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa na área de Linguística Aplicada que tem por objetivo 
descrever e interpretar o fenômeno vivência em oficina on-line complexa, 
desenvolvida com base no design educacional complexo (FREIRE, 2013), como 
extensão da sala de aula de inglês, na perspectiva dos alunos. Também investiga de 
que forma a utilização do design educacional complexo como linha norteadora para o 
desenvolvimento de atividades on-line para o ensino-aprendizagem da língua inglesa 
pode contribuir para a manutenção da participação dos alunos, que, muitas vezes, 
demonstram interesse em utilizar ferramentas de tecnologia digital como extensão de 
sua aprendizagem presencial, mas que geralmente descontinuam seu uso. Além do 
design educacional complexo, este estudo também se embasa teoricamente na 
complexidade (MORIN, 2003, 2005, 2015a, 2015b, 2015c), que fundamentam o 
desenvolvimento de oficinas on-line complexas que refletem a realidade, interesses, 
necessidades e expectativas dos alunos. A pesquisa tem o embasamento 
metodológico da abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa (FREIRE, 
2010, 2012, 2017), que se articula à fundamentação teórica utilizada. Os oito 
participantes da pesquisa eram alunos de turmas presenciais diferentes do curso de 
inglês de uma instituição de ensino na cidade de São Paulo. Seu nível de proficiência 
na língua inglesa variava de início de B1 a B1+ do Quadro Europeu Comum de 
Referência para Línguas. A oficina focal teve a duração de duas semanas e foi 
realizada de forma assíncrona no ambiente virtual Google Classroom. Foram 
utilizados três instrumentos para o registro textual pelos alunos de suas percepções a 
respeito do fenômeno: um relato da primeira semana, um questionário final e um relato 
de não participação. Os textos gerados pelas respostas aos instrumentos foram 
interpretados segundo os procedimentos da abordagem hermenêutico-
fenomenológica complexa, revelando os seguintes temas: aprendizagem, 
desenvolvimento, tempo, diferença, interação, autorreflexão, protagonismo e 
conexão. Tais temas caracterizam a natureza da vivência do fenômeno investigado. 

 

Palavras-chave: ensino-aprendizagem de inglês; oficina on-line complexa; design 
educacional complexo; abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa; 
complexidade; Google Classroom.  
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ABSTRACT 

 

This is a qualitative research in the Applied Linguistics field which aims at describing 
and interpreting the phenomenon experiencing a complex online workshop, developed 
based on the complex educational design (FREIRE, 2013), as an extension to the 
English language classroom, from a students’ perspective. It also investigates how the 
use of the complex educational design as a guide to develop online English language 
teaching-learning activities can contribute to maintaining the participation of students, 
who usually show an interest in using digital technology tools to extend their classroom 
learning, but who often discontinue their use.  Besides the complex educational design, 
this study is also theoretically grounded on complexity (MORIN, 2003, 2005, 2015a, 
2015b, 2015c), which are the basis for the development of complex online workshops 
that reflect students’ reality, interests, needs, and expectations. The research is 
methodologically grounded on the complex hermeneutic-phenomenological approach 
(FREIRE, 2010, 2012, 2017), which articulates with the theoretical foundation used. 
The eight research participants were students from different face-to-face classrooms 
from the English language course of an educational institution in the city of São Paulo. 
Their English language proficiency level ranged  from beginning of B1 to B1+ of the 
Common European Framework of Reference for Languages. The focal workshop was 
two weeks in length and was held asynchronously on the Google Classroom virtual 
environment. Three research instruments were used by students to textually record 
their perceptions of the phenomenon: a first week account, a final questionnaire, and 
a non-participation account. The texts generated by students’ responses to the 
instruments were interpreted following the complex hermeneutic-phenomenological 
approach procedures, which revealed the following themes: learning, development, 
time, difference, interaction, self-reflection, protagonism, and connection. Such themes 
depict the nature of the experience of the phenomenon under investigation. 

 

Keywords: English language learning and teaching; complex online workshop; 
complex educational design; complex hermeneutic-phenomenological approach; 
complexity; Google Classroom.  

 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Representação das três etapas que constituem o DEC ............................. 45 

Figura 2: Cabeçalho do ambiente virtual ................................................................... 72 

Figura 3: Postagem no fórum, links para atividades e resposta parcial de aluno ...... 73 

Figura 4: Ações de postagem disponíveis para o professor ...................................... 74 

Figura 5: Atividade de vocabulário (quiz) criada no Google Forms ........................... 75 

Figura 6: Síntese do conteúdo da oficina focal.......................................................... 77 

Figura 7: Aprendizagem: vocabulário, estruturas ...................................................... 81 

Figura 8: Desenvolvimento: escrita, confiança .......................................................... 84 

Figura 9: Tempo: falta, disponibilidade ...................................................................... 88 

Figura 10: Diferença .................................................................................................. 90 

Figura 11: Interação .................................................................................................. 93 

Figura 12: Autorreflexão ............................................................................................ 95 

Figura 13: Protagonismo ........................................................................................... 98 

Figura 14: Conexão: oportunidade, obstáculo ......................................................... 103 

Figura 15: Conjunto de temas e subtemas .............................................................. 104 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Rotinas de organização e interpretação de textos .................................. 54 

Quadro 2: Síntese do perfil dos alunos participantes da pesquisa .......................... 58 

Quadro 3: Exemplo de tematização e ciclo de validação para texto de participante 64 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 15 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .......................................................................... 22 

1.1 Complexidade .............................................................................................. 22 

1.1.1 Princípios da complexidade ...................................................................... 25 

1.1.1.1 Princípio sistêmico .................................................................................... 26 

1.1.1.2 Princípio hologramático............................................................................. 27 

1.1.1.3 Princípio recursivo .................................................................................... 29 

1.1.1.4 Princípio dialógico ..................................................................................... 31 

1.1.2 Transdisciplinaridade ................................................................................ 33 

1.1.3 Tecendo articulações ................................................................................ 37 

1.2 Tecnologia digital no ensino de línguas e a complexidade .......................... 39 

1.3 Design Educacional Complexo .................................................................... 44 

1.4 Professores complexos ................................................................................ 48 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA ........................................................................ 52 

2.1 Abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa ................................. 52 

2.2 Contexto da pesquisa ................................................................................... 55 

2.2.1 Ambiente da pesquisa .............................................................................. 55 

2.2.2 Participantes ............................................................................................. 57 

2.3 Instrumentos de geração de textos .............................................................. 59 

2.3.1 Relato da primeira semana ....................................................................... 60 

2.3.2 Questionário final ...................................................................................... 61 

2.3.3 Relato de não participação ....................................................................... 62 

2.4 Procedimentos de interpretação de textos ................................................... 63 

3 DESCRIÇÃO DAS OFICINAS PILOTO E DA OFICINA FOCAL ........................ 66 

3.1 Design complexo das oficinas ...................................................................... 66 

3.2 Oficinas piloto ............................................................................................... 68 

3.3 Oficina focal ................................................................................................. 70 

4 INTERPRETAÇÃO DO FENÔMENO ................................................................. 78 

4.1 Compreendendo as notas ............................................................................ 78 

4.1.1 Aprendizagem ........................................................................................... 79 



 

4.1.2 Desenvolvimento ...................................................................................... 81 

4.1.3 Tempo ....................................................................................................... 84 

4.1.4 Diferença ................................................................................................... 88 

4.1.5 Interação ................................................................................................... 90 

4.1.6 Autorreflexão ............................................................................................. 93 

4.1.7 Protagonismo ............................................................................................ 95 

4.1.8 Conexão .................................................................................................... 98 

4.2 Das notas à melodia................................................................................... 103 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 107 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 110 

APÊNDICE 1 ........................................................................................................... 115 

APÊNDICE 2 ........................................................................................................... 120 

 

 
  



15 

 

  

INTRODUÇÃO 

Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe 
pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 
acrescentando a ele algo que fazemos (FREIRE, P., 2015, p.33). 

 

Esta pesquisa tem por objetivo descrever e interpretar o fenômeno vivência em 

oficina on-line complexa, desenvolvida com base no design educacional complexo 

(FREIRE, 2013), como extensão da sala de aula de inglês, na perspectiva dos alunos. 

Trata-se de um estudo na área de Linguística Aplicada, que é, em linhas gerais, uma 

área transdisciplinar do conhecimento que investiga a linguagem em seus diversos 

contextos de uso, tendo como foco o indivíduo e suas relações, visando à busca de 

soluções para problemas da vida real e ao autoconhecimento. Mais especificamente, 

este estudo pertence à Linha de Pesquisa Linguagem e Tecnologia1 e contempla o 

uso de tecnologia digital no ensino de inglês em curso de idiomas. Moita Lopes (2006, 

p.104) afirma que “todo conhecimento em ciências sociais e humanas é uma forma 

de conhecer a nós mesmos e de criar possibilidades para compreender a vida social 

e outras alternativas sociais” e, nesse sentido, este trabalho é uma tentativa de 

contribuir para o ensino-aprendizagem de línguas e, porventura, para a construção de 

um mundo mais justo e inclusivo.  

Pelo menos para uma parcela da população mundial que possui os recursos 

financeiros necessários, o contexto sócio-histórico-cultural atual é marcado pelo 

crescimento da presença da tecnologia digital em diversas esferas de nossas vidas, 

incluindo a educacional. Novas ferramentas surgem para auxiliar alunos e professores 

em sua jornada, com a promessa de torná-la mais eficiente. Na área de ensino-

aprendizagem de inglês como língua estrangeira, o uso de tecnologia digital parece 

ser ainda mais importante porque pode diminuir a distância entre o idioma, 

comumente longe da realidade dos brasileiros, e seus aprendizes, uma vez que pode 

proporcionar-lhes o acesso a vídeos, textos, atividades, entre tantos outros recursos 

para a aprendizagem da língua inglesa disponíveis gratuitamente na Internet, mas 

                                                           
1 Trata-se de uma das linhas de pesquisa que compõem o Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP). 
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principalmente por promover a comunicação autêntica entre aprendizes, ou entre 

aprendizes e falantes da língua, nativos ou não.  

Considerando esse contexto e minha vivência como professora de inglês em 

cursos de idiomas, surge a dúvida sobre o motivo pelo qual alguns alunos nem sempre 

desfrutam do potencial das ferramentas de tecnologia digital como extensão da sala 

de aula presencial para aprimorar suas habilidades no idioma. Observa-se um 

antagonismo entre o discurso e a prática dos alunos, que expressam seu desejo de 

utilizar ferramentas on-line, mas que, quando lhes é oferecida a oportunidade de fazer 

atividades virtuais complementares ao livro didático, ou criadas ou selecionadas da 

Internet pelo professor, muitas vezes não as realizam. 

A partir de minhas observações sobre a situação dialógica desejar utilizar e não 

utilizar tecnologia digital, às vezes experienciada pelos alunos, surge a ideia de 

promover a prática on-line utilizando a ferramenta fórum de discussão. A escolha 

deveu-se ao fato de se tratar de um ambiente virtual no qual os alunos podem se 

expressar de maneira semelhante à que normalmente fazem em seu dia a dia com o 

uso de e-mail e aplicativos de envio de mensagens instantâneas de texto, bem como 

na interação em redes sociais. O uso do fórum de discussão para o ensino-

aprendizagem de inglês, além de ser mais próximo da realidade dos alunos, tem o 

potencial de possibilitar a adaptação dos conteúdos às necessidades e interesses do 

grupo.  

Em minhas experiências iniciais, criei salas de aula virtuais na plataforma 

Edmodo2 para alunos de uma mesma turma discutirem, no fórum, assuntos 

complementares aos debatidos na sala de aula presencial.  Confirmando as 

observações anteriores, os alunos sempre se mostravam interessados a princípio, 

mas, com o tempo, deixavam de participar, apesar dos assuntos discutidos 

continuarem sendo de seu interesse, o que, esperava-se, teria o potencial de motivá-

los a participar. Pairava, então, a dúvida sobre qual o motivo para isso ocorrer.  

                                                           
2 Edmodo é uma plataforma on-line de aprendizagem de uso gratuito que possibilita ao professor criar 
salas de aula virtuais, que podem ser acessadas de modo assíncrono pelos alunos para participarem 
de fórum de discussão e realizarem tarefas e testes. 
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Tal questionamento levou a investigações iniciais. A justificativa falta de tempo 

predominava nas explicações dos alunos. A plataforma não parecia ser um obstáculo, 

visto que é gratuita e de fácil utilização. Fiz também uma tentativa de pedir que os 

alunos sugerissem assuntos para debate, mas a resposta geralmente era uma 

empolgação inicial, seguida de uma desaceleração na participação. Não parecia o 

caso de desistir do projeto, já que os alunos continuavam expressando valorizar a 

prática virtual. 

Após as primeiras experiências com salas virtuais utilizando o Edmodo, 

ingressei no mestrado do Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem, da PUC-SP, e no Grupo de Pesquisa sobre a 

Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e Complexidade (GPeAHFC/CNPq), 

liderado pela Professora Doutora Maximina Maria Freire. Foi então que aconteceram 

meus primeiros contatos com a fundamentação teórica que embasa esta pesquisa: a 

complexidade (MORIN, 2003, 2005, 2015a, 2015b, 2015c) e o design educacional 

complexo (FREIRE, 2013), doravante DEC, linha norteadora para desenho de cursos 

e atividades on-line.  

Pelas lentes da complexidade, podemos perceber que o mundo atual, 

complexo, parece não comportar mais somente o pensamento tradicional linear, para 

o qual toda causa tem um efeito específico. O pensamento complexo considera a 

existência da imprevisibilidade, bem como a coexistência da ordem e da desordem. 

Além disso, a complexidade está articulada a seu princípio epistemológico, a 

transdisciplinaridade, que não exclui a separação dos saberes em disciplinas, mas 

que entende a necessidade de que os mesmos se comuniquem e se associem de 

maneira não reducionista (MORIN, 2005, p.138). 

Freire (2013) parte da complexidade para conceber o DEC, que tem por 

finalidade orientar professores e desenvolvedores a criarem cursos ou atividades cujo 

desenho, além de conteúdo específico, contemple imprevisibilidades e procure dar 

voz aos alunos, tornando-os coautores. Além disso, espera-se que um curso 

desenvolvido segundo o DEC tenha uma perspectiva transdisciplinar que possa ser 

uma alternativa à promoção de uma mudança paradigmática, necessária para 

mudarmos nossas ações a fim de buscarmos um mundo mais ético e justo. O estudo 
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sobre a complexidade e o DEC me levou a novas percepções sobre a importância de 

que as atividades on-line que eu desenvolvia estivessem em maior consonância com 

as características desse mundo complexo. 

Buscando fundamentar-me também no que outros pesquisadores já haviam 

descoberto sobre o ensino-aprendizagem on-line de língua inglesa, recorri às 

pesquisas de Freire (1998, 2000) e Rezende (2003), que identificaram a percepção 

dos alunos sobre o potencial de atividades virtuais para fomentar a aprendizagem de 

inglês. Rezende (2003) cria sua proposta de oficinas virtuais temáticas, que 

promoveram a interação via e-mail de alunos de inglês de escola de idiomas, a partir 

da concepção apresentada por Freire (1998, 2000) de oficinas virtuais de redação 

profissional, realizadas por meio da troca de mensagens via e-mail. Freire (1998, 

p.371) entende que os alunos de língua inglesa que já possuem a vivência do gênero 

escrito em inglês na sua prática educacional podem discutir com outros estudantes, 

via e-mail, amostras de sua produção escrita. Os participantes da pesquisa de Freire 

reconheceram a importância do e-mail como uma ferramenta de comunicação que 

poderia proporcionar o aumento do contato com a língua e a ampliação do 

vocabulário, tornando-se um “importante mediador de aprendizagem” (FREIRE, 2000, 

p.165). Interessou-me o olhar atento de Rezende (2003, p.47) às necessidades dos 

alunos, tanto ao observar que expressaram o desejo de se comunicar na modalidade 

escrita, quanto ao escolher temáticas que lhes eram pertinentes por entender que 

esse poderia ser um elemento motivador de participação. Além disso, Rezende (2003, 

p.24, p.49) buscou, partindo da abordagem tridimensional de ensino, proposta por 

Freire (1998, 2000), proporcionar aos alunos a experimentação, a prática e a reflexão, 

levando em consideração, em suas oficinas virtuais temáticas, não somente o produto, 

mas também o processo. 

Embasada nas experiências com atividades virtuais antes descritas e nos 

estudos com oficinas virtuais, propostos por Freire (1998, 2000) e desenvolvidos por 

Rezende (2003), desenvolvi uma proposta de oficina on-line complexa como extensão 

da sala de aula de inglês, fundamenta na complexidade (MORIN, 2003, 2005, 2015a, 

2015b, 2015c) e no DEC (FREIRE, 2013).  Após realizar duas oficinas piloto com a 

finalidade de experienciar o desenvolvimento e a realização dessa proposta de oficina, 

criei e mediei a oficina on-line complexa objeto desta pesquisa, que teve a duração de 
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duas semanas, ocorreu no ambiente virtual Google Classroom3 e teve a participação 

de oito alunos de turmas distintas e de níveis de proficiência diferentes (início de B1, 

B1 e B1+ da classificação do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas-

CEFR) do curso de inglês de uma instituição de ensino na cidade de São Paulo.  

Desenhei a estrutura, os conteúdos e as atividades da oficina on-line complexa 

com base nas orientações do DEC. O ponto de partida para o planejamento foi a 

identificação do perfil de aprendizagem, das necessidades, expectativas e interesses 

dos participantes. Meus interesses, expectativas e perfil de docência também foram 

levados em consideração, como prevê o DEC, uma vez que, assim como os alunos, 

fui uma das partes do todo que constituiu a oficina. A observação da maneira como 

os alunos realizavam as atividades e interagiam no fórum de discussão pautou minha 

tomada de decisão em relação à possibilidade de manutenção do que fora planejado 

ou à necessidade de ajustes, substituições ou inclusões.  

Como embasamento metodológico, o estudo realizado fundamentou-se na 

abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa (FREIRE, 2010, 2012, 2017), 

doravante AHFC. Ao utilizar essa abordagem, busquei compreender a essência de 

um fenômeno da experiência humana, descrevendo-o fenomenologicamente e 

interpretando-o hermeneuticamente (FREIRE, 2017, p.178), sob uma perspectiva 

complexa. Tal opção se justifica pelo entendimento de que a AHFC se caracteriza 

como “um percurso metodológico de construção de conhecimento com características 

específicas e, portanto, um caminho metodológico complexo” (FREIRE, 2017, p.182). 

A pesquisa buscou responder à seguinte pergunta: 

Qual a natureza da vivência em oficina on-line complexa, desenvolvida 
com base no design educacional complexo (FREIRE, 2013), como 
extensão da sala de aula de inglês, na perspectiva dos alunos? 

 

Para a geração dos textos por meio dos quais os participantes da pesquisa 

descreveram essa vivência, foram utilizados três instrumentos: um relato da primeira 

                                                           
3 Google Classroom, chamado Google Sala de Aula quando a opção de idioma do usuário está em 
português, é uma ferramenta digital para a criação de salas de aula virtuais disponível gratuitamente 
para escolas que possuem uma conta Google for Education. As descrições do Google Classroom e de 
outros aplicativos Google feitas nesta dissertação representam suas características vigentes no 
segundo semestre de 2016 e no primeiro semestre de 2017. 
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semana, um questionário final e um relato de não participação. Interpretei os textos 

segundo os procedimentos da AHFC, o que possibilitou, em um movimento recursivo 

de ir e vir aos textos gerados pelos participantes, que eu identificasse os temas 

hermenêutico-fenomenológicos complexos que compunham a essência do fenômeno 

em foco e, assim, interpretasse a vivência desse fenômeno.  

Esta pesquisa torna-se relevante para estudiosos da área de Linguística 

Aplicada uma vez que, além da finalidade imediata do estudo sobre o ensino-

aprendizagem da língua inglesa, a vivência em oficina on-line complexa promove a 

relação entre seus participantes, o que é de especial relevância para a área, uma vez 

que a “pesquisa em Linguística Aplicada é pesquisa orientada, teórica e prática, 

proveniente de duas fontes: as relações sociais e os compromissos teóricos” 

(CELANI, 2017, p.10).  

Ao tentar compreender a essência do fenômeno em foco, procurei também 

entender de que modo a utilização do DEC, como linha norteadora para desenho de 

cursos e atividades on-line, poderia contribuir para promover a manutenção do 

interesse dos alunos, permitindo que o potencial de aprendizagem oferecido por 

ferramentas de tecnologia digital pudesse ser otimizado, bem como, possivelmente, 

abrir portas para que mais estudos venham a investigar tal potencialidade. Devido a 

esse objetivo, o estudo de Melo (2017), embora com enfoque na formação docente, 

trouxe contribuições para esta pesquisa por descrever como se deu o 

desenvolvimento e a execução de um curso de extensão em língua inglesa, segundo 

a linha norteadora do DEC. 

Na literatura recente, há também o estudo de Leffa et al. (2017), que investigou 

a predileção dos alunos da disciplina Inglês Instrumental, na área da Saúde, por 

atividades on-line oferecidas no Moodle nos formatos de questão dissertativa, fórum 

ou quiz. Esse estudo constatou a preferência pelo quiz por 60% dos alunos, o que, 

em linhas gerais, segundo os autores, pode ser atribuído à maior facilidade de 

realização e ao fato de conter respostas automáticas. Para tentar compreender a 

escolha de somente 20% dos pesquisados pelo fórum, os autores argumentam, com 

base em pesquisas, que a não predileção por fóruns pode estar associada à falta de 

maturidade dos alunos na utilização desse recurso. Entretanto, apresentam também 
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resultados positivos de pesquisas que indicam a preferência pelo fórum devido à 

possibilidade de interação com outros participantes - o que descrevo, em mais 

detalhes adiante. 

Realizei buscas em bibliotecas digitais e bancos de teses e dissertações4, mas 

verifiquei que não havia, até aquele momento, estudos que houvessem investigado o 

desenvolvimento de atividades on-line como extensão da sala de aula presencial de 

inglês utilizando o ambiente virtual Google Classroom, o que parece reforçar a 

pertinência desta pesquisa.  

Para atingir aos objetivos propostos, esta dissertação está organizada em 

quatro capítulos. O capítulo 1, Fundamentação teórica, apresenta os principais 

conceitos da complexidade e do DEC, que embasam esta pesquisa, bem como 

considerações sobre tecnologia digital no ensino de línguas e sobre um possível perfil 

e formação de professores complexos. O capítulo 2, Metodologia da pesquisa, 

descreve, em linhas gerais, a AHFC, o contexto da pesquisa, incluindo seu ambiente 

e participantes, os instrumentos de geração de textos, bem como os procedimentos 

de interpretação. O capítulo 3, Descrição das oficinas piloto e da oficina focal, detalha 

o desenho e a realização dessas oficinas. O capítulo 4, Interpretação do fenômeno, 

apresenta as emergências da pesquisa, descritas por meio da explicação dos temas 

e subtemas que representam a essência do fenômeno em foco, estabelecendo 

conexões com a fundamentação teórica. Concluo apresentando algumas impressões 

gerais sobre a pesquisa e ponderações pessoais sob o título de Considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Foram consultadas, entre outras, as seguintes fontes: Catálogo de Teses e Dissertações da Capes. 
Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses>. Acesso em 29 jan. 2018. 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/>. 
Acesso em 29 jan. 2018. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O conhecimento navega em um mar de incerteza, por entre arquipélagos de 
certeza (MORIN, 2010, p.30). 

  

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica norteadora desta pesquisa, 

iniciando pelo delineamento da epistemologia da complexidade (MORIN, 2003, 2005, 

2015a, 2015b, 2015c), particularizando seus princípios operadores e a 

transdisciplinaridade, bem como a articulação entre eles. Em seguida, aborda a 

tecnologia digital no ensino de línguas, relacionando-a à complexidade, e o design 

educacional complexo (FREIRE, 2013). Por fim, aponta possíveis características do 

professor complexo e reflete sobre a formação docente.  

    

1.1 Complexidade 

Discorrer sobre complexidade não é tarefa simples, uma vez que a tentativa de 

explicá-la pode levar a uma simplificação, algo que ela busca evitar. Para Morin 

(2005), deve-se procurar uma maneira mais rica de explicar o mundo que não por 

meio da simplificação, que, para o filósofo, significa separar e reduzir. Morin (2005, 

p.30) esclarece que, para investigar, é necessário distinguir, porém a complexidade 

“procura estabelecer a comunicação entre aquilo que é distinguido: o objeto e o 

ambiente, a coisa observada e o seu observador”, organizando as partes de modo a 

não se perder a noção do todo. No entanto, apresento, nesta seção, algumas reflexões 

sobre a complexidade, tanto de Morin (2003, 2005, 2015a, 2015b, 2015c) quanto de 

outros autores, dividindo-as em subseções por questões didáticas, mas articulando-

as ao final, a fim de procurar ampliar a compreensão.  

A complexidade é entendida por diversos autores, como Almeida (2006), como 

algo inerente à vida, como um atributo da matéria e não como um paradigma ou teoria. 

A autora (ALMEIDA, 2006, p.27) amplia esse entendimento, afirmando que somente 

“é possível pensar complexo porque o próprio pensamento se move segundo as 

características comuns a toda a matéria”. Nicolescu (2005) indaga sobre a 

possibilidade de a complexidade fazer parte da natureza ou ser uma criação da mente 

humana, concluindo que se trata de ambos, visto que a complexidade está em nossa 
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cabeça complexa como uma imagem que reflete os dados complexos de experiências, 

estando, assim, “na natureza das coisas” (NICOLESCU, 2005, p.48).  Morin (2005, 

p.176) afirma que “a complexidade é aquilo que tenta conceber a articulação, a 

identidade e a diferença de todos” os aspectos que nos constituem, ou seja, “físicos, 

biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais”. 

Almeida (2006, p.25-26) elucida que Morin atribui a origem da complexidade 

aos estudos filosóficos de G. Bachelard, bem como àqueles das áreas da teoria da 

informação e cibernética, de Shannon e Warren Weaver. Porém, a autora (ALMEIDA, 

2006, p.26) credita “o papel de grande artesão do pensamento complexo” a Edgar 

Morin, que conjecturou que o conhecimento transdisciplinar é possível em seu 

caminhar transversal por entre diversas áreas do conhecimento, tais como, além da 

filosofia e da teoria da informação, a física, a biologia e a cosmologia. 

Morin (2015a) pondera o peso semântico da palavra complexidade, que remete 

à ideia de complicação, confusão. Para o autor (MORIN, 2015a, p.5-6), a própria 

escolha da palavra denota nossa dificuldade em encontrar um termo mais adequado, 

explicando que o pensamento complexo não se resume ao termo complexidade e que 

essa é, de fato, “uma palavra-problema e não uma palavra-solução”. Morin (2005, 

p.215) também lembra da etimologia da palavra: do latim, complexus significa “aquilo 

que é ‘tecido’ junto”.  

A complexidade entende que os fenômenos são tecidos de ordem, desordem 

e organização. Morin (2005, p.195) cita, como exemplo dessa compreensão, o 

universo, que se caracteriza pela ordem da rotação da Terra ao redor do Sol e também 

pela desordem de sua expansão, do nascimento e morte de estrelas, ou seja, um 

universo que, ao se organizar, desintegra-se. 

Compreende-se, assim, que o mundo complexo é imprevisível e repleto de 

incertezas, ambiguidades e contradições, diferentemente do mundo perfeito, 

idealizado pelo paradigma cartesiano-newtoniano, no qual “o conhecimento científico 

tinha por missão desvelar a simplicidade escondida por trás da aparente multiplicidade 

e da aparente desordem dos fenômenos” (MORIN, 2015a, p.59). 

Moraes (1997) traz um panorama de como o paradigma cartesiano-newtoniano 

perde força, a partir do final do século XIX, com as descobertas das ciências, 
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principalmente na biologia, física, astrofísica e cosmologia. A autora (MORAES, 1997, 

p.56-67) afirma que o universo começou, naquele momento, a ser entendido e 

retratado como um sistema em constante mutação, um todo que não pode ser dividido 

e um local que combina ordem e desordem, características de um sistema complexo. 

Morin (2015a, p.11) reconhece a importância do paradigma cartesiano-

newtoniano para o progresso das ciências, mas ressalta que o mesmo levou também 

à hiperespecialização, consequência da fragmentação do conhecimento, originando o 

que denomina “inteligência cega” (MORIN, 2015a, p.12), uma vez que nos impede de 

reunificar os fragmentos para termos a compreensão do todo.  

A fragmentação disciplinar da educação parece, em alguns casos, não 

conseguir despertar o interesse dos estudantes, uma vez que, como apontam Behrens 

e Oliari (2007, p.60), a educação se tornou mais mecanizada e menos humanizada, 

valorizando a mensuração e a quantificação, acarretando a perda de valores, 

sentimentos e sensibilidade. Freire (2009, p.16) retrata a muitas vezes existente 

dissintonia entre a educação formal e o mundo real ao afirmar: 

Embora inseridas em um único contexto histórico-cultural, escola e sociedade 
parecem não caminhar na mesma direção nem falar a mesma língua: a 
escola mostra-se previsível, normativa, priorizando uma linguagem 
prescritiva, atuando em via de mão única, perpetuando a transmissão de 
conhecimento disciplinar e fragmentado. A sociedade, ao contrário, é 
dinâmica, multimidiática e imprevisível, priorizando a multiplicidade e 
simultaneidade de linguagens, valorizando o conhecimento em rede, 
transdisciplinar, construído, coconstruído, desconstruído e dinamicamente 
reconstruído a todo momento e ao longo da vida. 

 

A habitual dissonância entre escola e sociedade pode trazer consequências 

para o mundo, como apontam Morin e Díaz (2016, p.72): 

O estado atual do ensino, que separa o complexo porque não o reconhece, 
que fragmenta o mundo para conhecê-lo e não é capaz de religar o que foi 
separado, fraciona os problemas, atrofia a compreensão, limita as 
perspectivas e impede que possa desdobrar-se uma visão de longo prazo 
que reúna o que está disperso. Como consequência, um dos problemas mais 
graves que enfrentamos consiste em nossa incapacidade para trabalhar com 
os problemas de natureza global. 

 

O planeta Terra parece urgir uma mudança de pensamento que permita a seus 

habitantes entender que é preciso salvá-lo. A educação pode promover essa 

compreensão ao possibilitar uma visão global que propicie religar os conhecimentos 
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construídos a fim de, possivelmente, torná-los mais significativos para que os seres 

humanos compreendam que é necessário mudar a maneira como se relacionam com 

o planeta. 

Para que seja possível promover mudanças na escola que visem a torná-la 

mais consonante com as características e necessidades do mundo atual, é preciso, 

segundo Morin (2015b, p.107), promover a reforma do pensamento5. Para isso, é 

necessário distanciar-se do pensamento tradicional, geralmente disciplinar, 

fragmentador e limitador, que pode reduzir nossa capacidade de religação e 

contextualização, e caminhar para o pensamento complexo, que tem o potencial de 

promover a religação das partes para a compreensão do todo, do contexto, bem como 

o enfrentamento das incertezas e a aceitação de noções que sejam antagônicas e 

complementares, ao mesmo tempo (MORIN, 2003, p.92-93). Creio que a 

compreensão dos princípios da complexidade, bem como da transdisciplinaridade, 

que apresento nas próximas subseções, pode auxiliar nesse caminho. 

 

1.1.1 Princípios da complexidade 

Também denominados operadores6 cognitivos, os princípios da complexidade 

nos ajudam a compreender “a complexidade do mundo” (ALMEIDA, 2006, p.28) e a 

ligar e dar sentido aos saberes, organizando o conhecimento (MORIN, 2003, p.21, 

p.25). Segundo Mariotti (2000, p.89): 

Os operadores cognitivos do pensamento complexo, também chamados de 
operadores de religação, são instrumentos epistemológicos úteis para o 
entendimento da visão complexa e sua colocação em prática. Foram 
desenvolvidos ao longo do tempo por vários autores, e seu modo operativo 
em relação à complexidade foi esquematizado por Morin. Não devem ser 
imaginados como isolados uns dos outros. Também não se deve pensar que 
qualquer um deles é mais ou menos eficiente que os demais. 

 

Julgo importante o entendimento de Mariotti de que os princípios são 

instrumentos que ajudam a compreender e a colocar a complexidade em prática, bem 

                                                           
5 Em linhas gerais, Morin (2010) compreende reforma do pensamento como a necessidade de nos 
afastarmos da procura por certezas para compreender o mundo, geralmente característica do 
pensamento positivista, e passarmos a entender o mundo com suas incertezas, imprevisibilidades, 
ordem e desordem, articulando saberes e, não mais, fragmentando-os. 
6 Neste trabalho, adoto os termos operador e princípio como sinônimos. 
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como de que se articulam, não estão isolados, como explico adiante. Porém, para fins 

didáticos, apresento, a seguir, em uma sequência que considerei apropriada, os 

quatro princípios da complexidade, destacados por Morin ao longo de sua obra, 

pertinentes ao entendimento do conceito de complexidade e, naturalmente, aos 

objetivos deste estudo: o princípio sistêmico, o princípio hologramático, o princípio 

recursivo e o princípio dialógico.   

 

1.1.1.1 Princípio sistêmico 

Morin (2015a, p.34-35) aponta a relação intrínseca entre o pensamento 

complexo e o conceito de sistemas ao afirmar que complexidade é um fenômeno com 

um grande número de interações, que compreende incertezas e que a incerteza está 

no cerne dos sistemas organizados. Esclarece que tudo o que está na realidade 

conhecida do universo, desde um átomo até uma galáxia, pode ser compreendido 

como sistema, como a “associação combinatória de elementos diferentes” (MORIN, 

2015a, p.19). 

O pensamento complexo ajuda a compreender a articulação entre partes e todo 

e a enxergar a realidade de uma perspectiva sistêmica que, como esclarece Morin 

(2015a, p.19), possibilita nos libertarmos do pensamento tradicional fragmentado e 

reducionista, pela articulação entre as partes e delas com o todo. Morin (2015b, p.109-

110) salienta, na citação a seguir, que a articulação entre as partes de um sistema 

não é somente uma soma; ela produz novas qualidades, que denomina emergências: 

A primeira noção ou concepção é a de sistema. Trata-se de uma abordagem 
que ressurgiu recentemente em nosso conhecimento, em oposição à 
concepção reducionista para a qual o conhecimento das partes ou dos 
elementos de base é suficiente para conhecer os conjuntos, que nada mais 
são do que agregações, uma vez que esses conjuntos só existem por meio 
da organização. Na verdade, é por meio da organização que o todo se 
constitui em algo mais do que a mera soma das partes ou, dito de outra forma, 
que um todo organizado (sistema) produz ou favorece o aparecimento de 
certo número de qualidades novas, ausentes nas partes separadas: as 
emergências.   

 

Segundo Morin (2003, p.93-94), o princípio sistêmico permite ligarmos o que se 

conhece das partes ao que se conhece do todo. O autor (MORIN, 2010, p.28) afirma, 

também, que o sistema, objeto da ciência, deixou de ser entendido como algo isolado.  
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Partindo de tais considerações, entender a escola como um sistema complexo 

talvez possibilite aproximar as situações de ensino-aprendizagem da realidade de 

nossos alunos, os quais também fazem parte do sistema escolar. No caso específico 

da aprendizagem de uma língua estrangeira, tal percepção pode ser ainda mais 

importante, uma vez que, como elucida Leffa (2006a, p.28), a “aprendizagem de uma 

língua é, portanto, um fenômeno duplamente complexo” porque estabelece relações 

internas entre os elementos (fonológicos, morfológicos, sintáticos etc.) da própria 

língua, bem como relações externas entre o sistema linguístico e os sistemas sociais 

e culturais.  

Com a fundamentação do princípio sistêmico, busquei conceber a oficina on-

line complexa, objeto desta pesquisa, como um sistema composto de diversas partes 

interagindo entre si para formar o todo da situação de ensino-aprendizagem em foco. 

Como partes, entendi não somente os indivíduos participantes da oficina, alunos e 

professora/mediadora, mas o próprio ambiente virtual, as conexões por ele 

promovidas e os conhecimentos construídos. O princípio sistêmico também é levado 

em consideração no DEC, como detalhado adiante, e, portanto, a forma como a oficina 

foi desenhada e executada a partir dessa perspectiva teórica auxiliou na tentativa de 

mantê-la como um sistema pulsante e vivo.  

Penso ser possível ampliar o entendimento do princípio sistêmico ao procurar 

compreender a articulação entre as partes do sistema e o todo, como delineado pelo 

princípio hologramático, descrito a seguir.  

 

1.1.1.2 Princípio hologramático 

O princípio hologramático está relacionado ao princípio sistêmico, descrito 

anteriormente, à medida que apresenta a noção de que não somente a parte está no 

todo, mas o todo também está na parte. Para melhor compreender esse conceito, 

começarei pela explicação do termo holograma. Segundo a definição apresentada 

pelo dicionário Houaiss (2012), holograma é uma “fotografia que produz uma imagem 

tridimensional e que contém informação sobre a intensidade e a fase da radiação 

refletida, transmitida ou difratada pelo objeto fotografado”. Morin (2005, p.181) recorre 

à imagem do holograma por entender que ele “é a imagem física cujas qualidades de 
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relevo, de cor e de presença são devidas ao fato de cada um dos seus pontos 

incluírem quase toda a informação do conjunto que ele representa” e, portanto, 

simboliza que o todo está na parte assim como a parte está no todo. Morin elucida 

essa afirmação por meio de alguns exemplos, dois dos quais destaco a seguir: 

Não apenas o indivíduo existe em uma sociedade, mas a sociedade existe 
em seu interior, uma vez que, desde seu nascimento, a sociedade inculcou 
nele a linguagem, a cultura, suas proibições, suas normas. Nele existem, 
também, as partículas que se formaram na origem de nosso universo, os 
átomos de carbono que se formaram em sóis anteriores ao nosso, as 
macromoléculas que se formaram antes mesmo que a vida nascesse 
(MORIN, 2015b, p.116). 

 
Todo computador singular constitui uma estrutura hologramática que contém, 
potencialmente (virtualmente), toda a informação da Internet. Não somente a 
parte se encontra no todo, como o todo se encontra (virtualmente) nas partes. 
O todo constitui uma rede em permanente expansão que cada novo elemento 
transforma e enriquece; constituído de inumeráveis circuitos recursivos, ao 
se enriquecer e se transformar, esse sistema se autorreproduz (MORIN, 
2015c, p.208). 

 

Pode-se perceber, com esses exemplos, elementos que indicam como os 

princípios estão articulados: não é possível compreender que o todo está na parte e a 

parte está no todo sem pensar na noção de sistema.  

Em relação à educação, Morin (2003, p.100) esclarece que o princípio 

hologramático nos ajuda a compreender que a escola, embora tenha a singularidade 

de ser uma parte do todo, que é a sociedade, também contém o todo da sociedade. 

Penso que compreender esse princípio talvez possa auxiliar na busca por aproximar 

e articular os conhecimentos construídos transdisciplinarmente, dentro e fora sala de 

aula, nos contextos individual, local e planetário dos alunos.  

Morin (2005, p.261) elucida que o todo é menor e maior que a soma de suas 

partes, ao mesmo tempo, já que as partes, ao se organizarem no todo, perdem 

algumas de suas propriedades, mas também ganham outras, novas, resultantes da 

organização do todo. O autor (MORIN, 2005, p.180) cita o exemplo do todo da 

organização social, no qual algumas das potencialidades do ser humano poderiam ser 

inibidas por intimidações políticas, jurídicas ou militares, por exemplo, fazendo com 

que o conjunto dessas potencialidades fosse menor do que se somássemos as 

potencialidades individuais fora desse conjunto; porém, a organização social poderia 
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também fazer emergir nos indivíduos qualidades que talvez não existissem sem esse 

conjunto.  

Considerando a oficina on-line complexa, objeto deste estudo, por essa 

perspectiva, pode-se entender que cada participante traz conhecimentos prévios, 

alguns dos quais são articulados aos novos saberes construídos durante a oficina, 

formando um todo que pode ser menor do que a soma de todos os conhecimentos 

individuais, já que nem todos os saberes de cada participante fez parte da oficina. Ao 

mesmo tempo, a articulação do conhecimento prévio dos participantes e dos novos 

conteúdos pode trazer reflexões inesperadas e levar a conhecimentos não previstos, 

tornando o todo dos saberes promovidos pela oficina maior do que a soma somente 

dos saberes individuais de cada aluno.  

Para que a articulação de conhecimentos prévios e novos possa, quiçá, 

promover a construção de conhecimento pertinente7, além da compreensão da 

aprendizagem como um sistema que inter-relaciona partes e todo, também seria 

importante que a articulação de saberes pudesse acontecer por meio de movimentos 

recursivos, como explico a seguir. 

 

1.1.1.3 Princípio recursivo 

Também chamado de princípio da recursão organizacional, o princípio 

recursivo é concebido por Morin (2015a, p.74) como “um processo em que os produtos 

e os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores do que os produz”. Morin 

(2015b, p.112) cita como exemplo o fato de sermos produtos da reprodução biológica 

e nos tornarmos produtores da mesma. Segundo o autor (MORIN, 2015a, p.74), esse 

conceito pode romper com a noção linear positivista de que toda causa terá um efeito 

específico. 

Se o princípio hologramático ajuda a compreender que o indivíduo está na 

sociedade assim como a sociedade está no indivíduo, como mencionado 

                                                           
7 Morin cunha esse termo para conceituar o conhecimento “capaz de situar qualquer informação em 
seu contexto e, se possível, no conjunto em que está inscrita” (MORIN, 2003, p.15). 
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anteriormente, o princípio recursivo mostra que os indivíduos produzem a sociedade, 

que, por sua vez, produz os indivíduos, como explica a citação a seguir: 

Uma sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos e essas 
interações produzem um todo organizador que retroage sobre os indivíduos 
para co-produzi-los enquanto indivíduos humanos, o que eles não seriam se 
não dispusessem da instrução, da linguagem e da cultura. Portanto, o 
processo social é um círculo produtivo ininterrupto no qual, de algum modo, 
os produtos são necessários à produção daquilo que os produz (MORIN, 
2005, p.182). 

 

Outro exemplo desse movimento circular apresentado por Morin (2003, p.100) 

refere-se à sociedade sendo produtora da escola, que retroage para produzir a 

sociedade. O autor alerta para a importância de estarmos cientes desse princípio para 

compreendermos que, para transformar a escola, é preciso também transformar a 

sociedade, e vice-versa. 

Por meio do princípio recursivo, é possível perceber que a construção de 

conhecimento não se dá, necessariamente, pelo acúmulo de informações de maneira 

linear, mas que um novo conhecimento retroage a um saber anterior, podendo alterá-

lo e, por meio de novas articulações, gerar um conhecimento diferente.  

Freire (2016a) salienta a importância da recursividade na apresentação dos 

conteúdos em uma situação de ensino-aprendizagem, visto que partimos dos 

conhecimentos que os alunos já têm para colocá-los em contato com novas 

informações e possibilitar que novos saberes sejam por eles construídos. O retorno a 

determinado conhecimento prévio não será uma recapitulação, uma repetição, do que 

foi aprendido anteriormente, mas sim a criação de oportunidades para que os alunos 

façam outras ligações e ampliem esses saberes, por meio de um movimento circular, 

recursivo e prospectivo, simultaneamente. 

Na oficina on-line complexa, desenvolvida para esta pesquisa, concebo o 

princípio recursivo não somente na retomada a conhecimentos prévios dos alunos 

para a construção de novos, mas também no movimento de ir e vir entre o que foi 

planejado e o que foi realizado, como sugerem as etapas do DEC, descritas adiante. 

Ou seja, a partir de informações sobre necessidades e interesses dos alunos, planejei 

o conteúdo da oficina – propostas de discussão para o fórum e atividades. A 

concretização do planejamento repercutiu na oficina, na produção dos alunos, que, 
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por sua vez, forneceu elementos para minhas reflexões, motivando que o 

planejamento fosse revisto constantemente e ajustado (se necessário), gerando, 

então, novos efeitos e novas possibilidades de reflexão e ajustes, sucessivamente, 

em um movimento circular contínuo. 

Morin (2016, p.32) esclarece que a conservação da circularidade significa 

possibilitar que um conhecimento possa refletir sobre si mesmo e “respeitar as 

condições objetivas do conhecimento humano, que comporta sempre, em algum 

lugar, um paradoxo lógico e uma incerteza”. O princípio dialógico, descrito a seguir, 

permite uma reflexão sobre esses paradoxos. 

 

1.1.1.4 Princípio dialógico 

O princípio dialógico, apresentado por Morin, possibilita ponderar sobre o fato 

de que o mundo complexo é marcado pela presença de antagonismos, que são 

complementares e não excludentes. O filósofo (MORIN, 2016, p.105) entende 

dialógico como uma “unidade simbiótica de duas lógicas que, ao mesmo tempo, se 

alimentam, competem entre si, parasitam-se mutuamente, opõem-se e combatem-se 

até a morte”. Um dos exemplos que o autor (MORIN, 2015b, p.115) apresenta são as 

instâncias antagônicas da vida e da morte, explicando que a vida depende da morte 

celular para se regenerar.  

Morin (2016, p.99-101) também direciona sua reflexão para a questão da ordem 

e da desordem existentes no universo, ressaltando que esse se constituiu na, pela e 

apesar da desordem das rupturas originais de seu nascimento, e que suas condições 

iniciais singulares, que limitaram as possibilidades, fizeram nascer a ordem. Ao ilustrar 

sua escolha pelo termo dialógico, Morin (2016), como elucida a citação a seguir, 

contrasta a perspectiva de certa forma reducionista da dialética, que pressupõe que 

ordem e desordem sejam excludentes, com a perspectiva complexa da dialógica, que 

compreende que a ordem e a desordem coexistem: 

Eu disse dialógico não para afastar a ideia de dialética, mas para que a ideia 
de dialógica derive-se dela. A dialética da ordem e da desordem se situa no 
nível dos fenômenos; a ideia de dialógico se situa no nível do princípio e [...] 
no nível do paradigma. Efetivamente, para conceber a dialógica da ordem e 
da desordem, é preciso deixar em suspenso o paradigma lógico em que a 
ordem exclui a desordem e inversamente a desordem exclui a ordem. É 
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preciso conceber uma relação fundamentalmente complexa, ou seja, ao 
mesmo tempo complementar, concorrente, antagônica e incerta entre essas 
duas noções (MORIN, 2016, p.105-106). 

 

Observando pelo prisma da ordem-desordem, Morin compara a visão pós 

Newton de conhecimento científico, entendido como a busca pela certeza, com a visão 

dialógica atual, que corresponde à necessidade de negociação entre conhecimento e 

incerteza, o que significa que “o objetivo do conhecimento não é descobrir o segredo 

do mundo ou a equação-chave, mas dialogar com o mundo” (MORIN, 2005, p.205). 

Morin, Ciurana e Motta (2003, p.44) apontam para a diferença na maneira como as 

contradições são percebidas no pensamento clássico e no pensamento complexo: 

Na mentalidade clássica, quando surgia uma contradição no interior de uma 
argumentação, ela era considerada como indicativa de erro. Isso significava 
que era necessário voltar atrás e empreender uma outra argumentação. Em 
contrapartida, na ótica complexa, quando, pelas vias empírico-racionais se 
atinge algum tipo de contradição, isso não é sinal de erro, mas de descoberta 
de uma camada profunda da realidade que nossa lógica seria incapaz de dar 
conta, dadas as características dessa mesma profundidade.  

 

Considerando a questão do erro em relação às situações de ensino-

aprendizagem, observo que o paradigma tradicional de ensino parece enfatizar a 

busca pela certeza de que determinada resposta está certa ou errada, geralmente 

valorizando o acerto e desconsiderando que a aprendizagem também acontece por 

meio do erro. Frequentemente, nossa escola, de um modo geral tradicional e 

fragmentadora, valoriza o resultado em detrimento do processo, do todo da 

construção de conhecimento. Em uma perspectiva dialógica, precisamos considerar 

as incertezas e entender que algo pode estar certo e errado, ao mesmo tempo.  

Refletindo sobre a dialógica em relação a este estudo, entendo que o uso de 

recursos de tecnologia digital na aprendizagem também representa um diálogo entre 

os opostos aproximação e distanciamento, pois sabe-se que a tecnologia tem o 

potencial de aproximar as pessoas que a ela têm acesso por reduzir a distância 

geográfica entre as mesmas (FREIRE, 2013, p.175), mas também pode afastá-las em 

razão do isolamento dos indivíduos atrás de seus dispositivos tecnológicos.  

Ao ponderar que algo pode ser certo e errado simultaneamente, o princípio 

dialógico remete à possibilidade da existência de realidades distintas, conceito 
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considerado, segundo Nicolescu (2005), um dos três pilares da transdisciplinaridade, 

que apresento a seguir. 

 

1.1.2 Transdisciplinaridade 

Disciplina é concebida por Morin (2003, p.105) como “uma categoria 

organizadora dentro do conhecimento científico; ela instituiu a divisão e a 

especialização do trabalho e responde à diversidade das áreas que as ciências 

abrangem”, tendendo a ser autônoma devido às fronteiras que as delimitam. Morin 

(2003, p.105-106) salienta que a organização disciplinar tem uma história, sendo seu 

nascimento e institucionalização uma decorrência da criação das universidades 

modernas no século XIX, sua evolução impulsionada pela pesquisa científica no 

século XX, e seu esgotamento provocado pelo isolamento de uma disciplina em 

relação às demais, o que impede a visão do todo, e pelo isolamento em relação aos 

problemas que estão além das disciplinas. Além disso, Morin (2003, p.13) aponta para 

a inadequação da fragmentação do conhecimento em disciplinas, já que os problemas 

atuais são polidisciplinares e globais. 

Nicolescu (2005, p.44) admite que a crescente segmentação do conhecimento 

em disciplinas teve resultados positivos, pois levou ao aprofundamento do 

conhecimento do universo e a uma nova visão de mundo. Entretanto, salienta também 

seus possíveis resultados negativos: 

O universo parcelado disciplinar está em plena expansão em nossos dias. De 
maneira inevitável, o campo de cada disciplina torna-se cada vez mais 
estreito, fazendo com que a comunicação entre elas fique cada vez mais 
difícil, até impossível. [...] O indivíduo, por sua vez, é pulverizado para ser 
substituído por um número cada vez maior de peças destacadas, estudadas 
pelas diferentes disciplinas. 

 

Na metade do século XX surgem, segundo Nicolescu (2005, p.52-53), a 

pluridisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Como esclarece o autor (NICOLESCU, 

2005, p.52), a “pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um objeto de uma 

mesma e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo”, o que traz 

contribuições para a disciplina, mantendo, no entanto, a estrutura disciplinar. Já a 
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interdisciplinaridade8 “diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para 

outra” (NICOLESCU, 2005, p.52), ultrapassando as disciplinas, mas permanecendo, 

ainda, na estrutura disciplinar. 

A transdisciplinaridade tem sua origem, como aponta Nicolescu (2005, p.11), 

na década de 1970 em trabalhos de Jean Piaget, Edgar Morin e Eric Jantsch, entre 

outros, surgindo, inicialmente, como uma busca por superar as fronteiras existentes 

entre as disciplinas.  Em seu O Manifesto da Transdisciplinaridade, cuja primeira 

edição foi publicada em 1994, Nicolescu (2005) buscou, a partir de sua vivência como 

físico quântico, refletir sobre a transdisciplinaridade por entender que, naquele 

momento, ela estava sendo muito utilizada como “consequência da necessidade de 

responder aos desafios sem precedente de um mundo perturbado como o nosso” 

(NICOLESCU, 2005, p.11). Transdisciplinaridade é compreendida por Nicolescu 

(2005, p.53, grifos do autor) da seguinte maneira: 

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. 

 

Segundo Nicolescu (2005, p.54), a transdisciplinaridade está fundamentada em 

três pilares: a complexidade, a existência de níveis diferentes de Realidade9 e a lógica 

do terceiro termo incluído. 

Realidade é entendida por Nicolescu (2005, p.30-31) como “aquilo que resiste 

às nossas experiências, representações, descrições, imagens ou formalizações 

matemáticas”; e nível de Realidade como “um conjunto de sistemas invariantes sob a 

ação de um número de leis gerais”.  O autor (NICOLESCU, 2005, p.19-24) explica as 

mudanças no entendimento do conceito: Realidade era entendida pelos antigos como 

multidimensional, constituída por homens, deuses e intermediários, cada um vivendo 

em seus mundos, regidos por leis próprias e por leis cósmicas comuns. A ciência 

moderna rompe com essa concepção e os conceitos de continuidade, causalidade, 

                                                           
8 Alguns autores têm um entendimento diverso sobre o conceito de interdisciplinaridade, como salienta 
Fazenda (2008) sobre a polissemia dos termos interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 
9 Mantenho a opção do autor por grafar a palavra Realidade em maiúscula. Nicolescu (2012, p.15) 
esclarece que tal grafia se deve ao fato do significado do termo, nesse contexto, ser não somente 
pragmático, mas também ontológico, já que ela “participa no ser do mundo”. 
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determinismo e objetividade da física clássica levaram à aceitação da existência de 

um único nível de Realidade, que passa a ser entendida como independente do 

indivíduo que a conhece. Na citação a seguir, Nicolescu (2005, p.23-24) elucida as 

implicações negativas dessa separação:  

A objetividade, instituída como critério supremo de verdade, teve uma 
consequência inevitável: a transformação do sujeito em objeto. A morte do 
homem, que anuncia tantas outras mortes, é o preço a pagar por um 
conhecimento objetivo. O ser humano torna-se objeto: objeto da exploração 
do homem pelo homem, objeto de experiências de ideologias que se 
anunciam científicas, objeto de estudos científicos para ser dissecado, 
formalizado e manipulado. O homem-Deus é um homem objeto cuja única 
saída é se autodestruir. Os dois massacres mundiais do século XX [...] não 
passam do prelúdio de uma autodestruição em escala planetária. Ou talvez 
de um autonascimento. 

 

O que Nicolescu (2005, p.11) denomina “morte do homem” pode, segundo o 

autor, ser revertida por meio da abordagem transdisciplinar, que “nos faz descobrir a 

ressurreição do indivíduo e o começo de uma nova etapa de nossa história”. Essa 

nova fase tem início com as descobertas da física quântica, que põem em xeque os 

conceitos da física clássica. Uma delas (NICOLESCU, 2005, p.25), a descoberta do 

quantum por Planck, no começo do século XX, introduz o conceito de 

descontinuidade, indicando a possibilidade de não haver nada entre dois pontos. 

Colocar a continuidade em xeque também promove o questionamento do conceito 

clássico de causalidade, a qual entendia que “todo fenômeno físico poderia ser 

compreendido por um encadeamento contínuo de causas e efeitos” (ibidem), bem 

como do conceito de determinismo, visto que não é possível traçar a trajetória de uma 

partícula quântica de modo bem determinado (NICOLESCU, 2005, p.29).  

O fato de o mundo macrofísico e de o mundo quântico coexistirem possibilita o 

entendimento de que pode haver “pares de contraditórios mutuamente exclusivos (A 

e não A)” (NICOLESCU, 2005, p.33), ou seja, há continuidade e descontinuidade, há 

simetria e não simetria. Tal visão permite a compreensão da existência de diferentes 

níveis de Realidade e da possibilidade da existência do terceiro incluído 

(NICOLESCU, 2005, p.38), ou termo T, que, de alguma forma, se refere a A e não-A, 

ao mesmo tempo. Nicolescu (2005, p.40) afirma que esse conceito amplia a noção de 

que algo, além de verdadeiro (A) e falso (não-A), pode ser também, simultaneamente, 
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verdadeiro e falso (T), sendo possível que as três realidades coexistam no mesmo 

momento do tempo. 

Em relação à educação, Nicolescu (2005, p.144-151) lembra da necessidade 

do processo educativo ser permanente e afirma que a abordagem transdisciplinar 

pode contribuir para a consecução dos quatro pilares postulados no Relatório Delors10 

– aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em conjunto e aprender a 

ser –, na medida que o pensamento transdisciplinar promove o questionamento a 

respostas prontas, a formalizações, a dogmatismos. A abordagem transdisciplinar 

contribui, também, para o estabelecimento de “pontes – entre os diferentes saberes; 

entre estes saberes e seus significados para nossa vida cotidiana; entre estes saberes 

e significados e nossas capacidades interiores” (NICOLESCU, 2005, p.145). Além 

disso, a abordagem transdisciplinar pode potencializar a criatividade para um fazer 

novo, promover a aprendizagem de atitudes transculturais, transreligiosas, 

transpolíticas e transnacionais, bem como nos auxiliar a descobrir quais são nossas 

convicções, nossas crenças e nossos condicionamentos (NICOLESCU, 2005, p.146-

148). Complementando o que aponta Nicolescu, Moraes (2010, p.11) entende que a 

transdisciplinaridade exige que o pensamento ultrapasse “os aspectos cognitivos, 

baseados no desenvolvimento de competências e habilidades, para que o processo 

educacional possa verdadeiramente ecoar na subjetividade de cada sujeito 

aprendente”, entendimento que considero essencial para que seja possível tornar as 

experiências de ensino-aprendizagem mais significativas para os alunos. 

Entendo que a oficina on-line complexa, objeto desta pesquisa, buscou ser 

transdisciplinar na medida em que, na apresentação dos conteúdos, priorizou as 

reflexões sobre o assunto discutido, relacionando-o a outras áreas do conhecimento, 

não enfatizando a língua estrangeira em sua concepção estrutural. Também 

possibilitou que os alunos conectassem os saberes construídos na oficina a questões 

sociais e culturais de sua realidade, objetivando uma maior compreensão do mundo. 

Como salientam Morin e Díaz (2016, p.98), para que a transdisciplinaridade 

possa acontecer no contexto educacional, será necessária uma reforma do 

                                                           
10 Refiro-me ao relatório Educação: Um Tesouro a Descobrir, elaborado em 1996 para a UNESCO, 
pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors. 
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pensamento que contemple a transdisciplinaridade. Eis por que a importância da 

reflexão de como os princípios operadores da complexidade e a transdisciplinaridade 

podem se articular para promover o pensamento complexo, como exponho a seguir. 

 

1.1.3 Tecendo articulações 

Como discutido anteriormente, a complexidade emerge da vida, o que indica 

que tudo o que lhe diz respeito está conectado. Entretanto, buscando uma 

representação sistêmica do pensamento complexo, acredito que seja importante 

procurar articular as reflexões sobre complexidade, apresentadas até aqui, ou seja, 

seus princípios operadores (sistêmico, hologramático, recursivo e dialógico) e seu 

princípio epistemológico (a transdisciplinaridade), a fim de religar as partes para, 

possivelmente, termos uma maior visão do todo. Dessa forma, é possível retornar, em 

um movimento recursivo, aos saberes construídos até o momento para fazer novas 

conexões e, quiçá, construir novos conhecimentos, em uma tentativa de ampliar o 

entendimento sobre a epistemologia da complexidade.  

A articulação de conhecimentos está na essência da complexidade, mas isso 

não quer dizer que haja, nesse movimento, uma busca por uma compreensão total e 

definitiva dos fenômenos, como esclarece Morin (2005, p.192): 

O método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, sem nunca 
dá-los por concluídos, para quebrarmos as esferas fechadas, para 
restabelecermos as articulações entre o que foi separado, para tentarmos 
compreender a multidimensionalidade, para pensarmos na singularidade com 
a localidade, com a temporalidade, para nunca esquecermos as totalidades 
integradoras. É a concentração na direção do saber total, e, ao mesmo 
tempo, é a consciência antagonista e, como disse Adorno, "a totalidade é 
não-verdade". A totalidade é, ao mesmo tempo, verdade e não-verdade, e a 
complexidade é isso: a junção de conceitos que lutam entre si. 

 

Ao discorrer sobre os princípios operadores da complexidade, Mariotti (2000, 

p.89) afirma que todos eles estão interligados e atuando em sinergia. Para 

exemplificar essa articulação, tomo como exemplo um curso, observando-o sob uma 

perspectiva sistêmica. Um curso pode ser entendido como um sistema que se constitui 

de alunos, professores, conteúdos, materiais, entre outros elementos. Todos esses 

elementos se articulam hologramaticamente de modo a formar o todo, que é o curso, 

fazendo-se, também, presente em cada uma de suas partes. Tal articulação se dá de 
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maneira recursiva, à medida que, ao interagirem, as partes modificam o curso que, 

por sua vez, modifica seus componentes. O curso acontece em um contexto dialógico 

no qual há a previsibilidade de elementos definidos, tais como a duração e o local do 

curso, bem como a imprevisibilidade do que pode surgir durante o curso, tal como a 

necessidade de alteração do planejamento e de materiais devido a expectativas dos 

alunos não previstas ou identificadas anteriormente. Mesmo que se trate de um curso 

tradicional disciplinar, os conhecimentos nele construídos podem vir a ser 

transdisciplinares, visto que poderão transpor as barreiras da disciplina, à medida que 

os alunos os relacionem a outros saberes, construam novos saberes a partir deles, ou 

os utilizem em outros contextos. 

Podemos perceber a articulação entre o princípio sistêmico e o princípio 

dialógico quando Morin (2016, p.134) explica o conceito unitas multiplex, que descreve 

o paradoxo de que um sistema complexo é uno, quando observado na perspectiva do 

todo, e ao mesmo tempo múltiplo, quando observado pelo ângulo de suas partes. 

Esclarece que um sistema é “uma unidade original, não original: dispõe de qualidades 

próprias e irredutíveis, mas deve ser produzido, construído, organizado” (MORIN, 

2016, p.135). 

O conceito de transdisciplinaridade é sistêmico em sua essência. Como 

compreende Mariotti (2000, p.91), a “abordagem transdisciplinar seria então um 

sistema total, sem fronteiras entre as disciplinas”, já que todos os saberes estão 

articulados.  Percebo também a articulação entre transdisciplinaridade e o operador 

dialógico da complexidade quando Nicolescu (2005, p.38) apresenta o conceito do 

terceiro incluído: uma lógica multivalente que entende não ser contraditória a 

existência de A, não-A, bem como A e não-A ao mesmo tempo. Considero que esse 

entendimento equivale ao que Morin (2015a, p.73-74) denomina princípio dialógico, 

que afirma que ordem e deserdem são “dois termos complementares e antagônicos” 

em sua compreensão de que pode haver ordem, desordem e ordem e desordem 

simultaneamente.   

Outro operador da complexidade também pode ser percebido na articulação 

recursiva, apresentada por Nicolescu, entre a pesquisa disciplinar e a pesquisa 

transdisciplinar. Segundo o autor, a pesquisa transdisciplinar produz novos saberes 
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ao se alimentar da pesquisa disciplinar, “que, por sua vez, é iluminada de maneira 

nova e fecunda pelo conhecimento transdisciplinar” (NICOLESCU, 2005, p.54).  

Morin (2003, p.115) ressalta a importância de ecologizarmos as disciplinas, o 

que significa considerarmos seu contexto (onde nascem, onde apresentam problemas 

e se transformam). Isso indica, a meu ver, uma articulação entre a 

transdisciplinaridade e o princípio hologramático, visto que, ao consideramos o 

contexto, entendemos que se trata de um todo que contém os conhecimentos 

disciplinares, que também contêm os saberes do contexto. 

A complexidade não traz respostas absolutas, receitas a serem seguidas. Por 

isso, é preciso “considerá-la como desafio e como motivação para pensar” (MORIN, 

2005, p.176). Entretanto, como desenvolvedores e mediadores de situações de 

ensino-aprendizagem, podemos contar com a linha norteadora do DEC, descrito 

adiante, para tentar reconhecê-las complexas e, dessa forma, buscar possivelmente 

motivar nossos alunos a continuarem em sua jornada de aprendizagem. Contudo, 

antes de discutir o DEC, apresento, a seguir, algumas considerações sobre o uso de 

tecnologia digital no ensino de línguas sob o viés da complexidade. 

 

1.2 Tecnologia digital no ensino de línguas e a complexidade 

Apesar de não ser ainda uma realidade para todos os estudantes, as 

tecnologias digitais parecem estar cada vez mais presentes nas situações de ensino-

aprendizagem. Inseridas na educação desde a década de 1960, quando o primeiro 

sistema de aprendizagem por computador foi desenvolvido pela Universidade de 

Illinois (HARASIM et al., 2005, p.24), e, no Brasil, desde a década de 1990, quando a 

Internet chegou às universidades brasileiras (KENSKI, 2015, p.134), os recursos 

digitais parecem estar se tornando cada vez mais importantes também nesse 

segmento. 

Na área de ensino de línguas, a aprendizagem mediada por computador, ou 

CALL (Computer Assisted Language Learning), também teve seu início na década de 

1960, com foco restrito em exercícios de gramática e de repetição, apresentando 

expansão a partir da década de 1980 (LEFFA, 2006b, p.13-14). Carrier (2017) enfatiza 

que, apesar de a tecnologia e os tipos de atividades disponíveis haverem mudado, 
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ainda há questionamentos sobre seus resultados e resistência por parte de alguns 

professores. Porém, de acordo com o autor, “a aprendizagem digital definitivamente 

veio para ficar” (CARRIER, 2017, p.2). 

Nos dias de hoje, há uma vasta gama de recursos digitais, tais como sites de 

dicionários e de atividades de gramática e vocabulário, vídeo aulas e podcasts, 

disponíveis gratuitamente para estudantes de inglês que têm acesso à Internet. Com 

o avanço dos smartphones, há também diversos aplicativos gratuitos, tais como 

Duolingo e Busuu11, que o aprendiz de inglês pode utilizar ampliar seus 

conhecimentos da língua. As principais editoras de material didático para ensino de 

inglês como língua estrangeira também disponibilizam, como complemento a seus 

livros didáticos, conteúdo on-line, tanto gratuito (por exemplo, site de atividades extra 

de gramática e vocabulário), quanto pago (por exemplo, on-line workbook). 

Em minha prática docente, percebo que muitos alunos relatam seu interesse 

por recursos digitais, justificando acreditarem que sua utilização contribui para a 

aprendizagem da língua estrangeira. Penso que o crescimento na oferta, associado 

ao uso de tecnologia digital em outras esferas de suas vidas cotidianas, também 

podem justificar um aumento na busca por recursos digitas por parte dos alunos. Além 

disso, acredito que a seguinte reflexão de Levy (2010, p.57) sobre a sedução causada 

por dispositivos digitais pode contribuir para esse entendimento: 

Há toda uma dimensão estética ou artística na concepção das máquinas ou 
dos programas, aquela que suscita o envolvimento emocional, estimula o 
desejo de explorar novos territórios existenciais e cognitivos, conecta o 
computador a movimentos culturais, revoltas, sonhos. [...] 
 
Sonhamos – e talvez por vezes o tenhamos atingido, sobretudo após a 
metade da década de oitenta – com um ambiente operacional desejável, 
aberto às explorações, às conexões com o exterior e às singularizações. 

  

Concordo com o encantamento natural, provocado pela tecnologia digital, como 

mencionado por Levy (acima). Entretanto, também entendo que ela pode trazer 

                                                           
11 Duolingo é um aplicativo gratuito para ensino de diversas línguas que se baseia em tradução de 
frases e tem características de jogo. Busuu também é um aplicativo de ensino de diversas línguas, mas 
a versão gratuita somente disponibiliza conteúdo de vocabulário. Ambos estão disponíveis também em 
sites da web. 
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benefícios concretos aos aprendizes, como as quatro características do ensino on-line 

que Freire (2013, p.175) considera merecedoras de destaque: 

• sua possibilidade de superar qualquer distância espacial e geográfica para 
aproximar um interlocutor que pode estar tanto ao nosso lado quanto do 
outro lado do mundo;  

• sua capacidade de superar barreiras temporais e possibilitar a comunicação 
interpessoal síncrona e assíncrona; 

• sua capacidade para atender simultaneamente a uma grande quantidade 
de alunos e para incluí-los na mesma sala de aula virtual; e 

• seu potencial para lidar com estilos de aprendizagem e ritmos de trabalho 
diferentes para, de alguma forma, lidar com a individualidade e a 
subjetividade12. 

 

Os benefícios das ferramentas de tecnologia digital para a educação são, de 

um modo geral, grandes, mas seu uso no ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira pode ter uma importância ainda maior devido a seu potencial de aproximar 

o idioma aprendido da realidade do estudante. Como esclarece Leffa (2016, p.141), a 

tecnologia pode proporcionar ao aluno a possibilidade de interagir com “o interlocutor 

autêntico, usando a língua-alvo não como objeto de estudo, mas como instrumento 

de comunicação”, utilizando-a tanto para receber quanto para transmitir informações. 

Segundo dados do IBGE13, em 2014, 54,9% dos domicílios brasileiros 

possuíam acesso à Internet e, embora algumas escolas e bibliotecas disponibilizem 

esse recurso aos alunos, os dados podem indicar que nem todos os estudantes 

conseguem utilizá-los para a aprendizagem. Entretanto, uma vez que muitos alunos 

que procuram um curso de idiomas possuem acesso à tecnologia digital, como é o 

caso dos participantes deste estudo, torna-se necessário buscar maneiras de 

potencializar seu uso.  

A oficina on-line complexa, objeto desta pesquisa, possibilitou o encontro 

assíncrono de alunos de turmas diferentes de uma mesma escola de idiomas que só 

                                                           
12 Tradução livre. No original, “• its possibility to overcome any spatial and geographical distance to bring 
near an interlocutor who may stay either next door or on the other side of the world; • its capacity to 
defeat temporal barriers and allow synchronous and asynchronous interpersonal communication; • its 
ability to simultaneously attend a large number of students and include them in the same online 
classroom; and • its potentiality to deal with learning styles and work-related rhythms to somehow cope 
with individuality and subjectivity”. 
13 Fonte: Pesquisa do IBGE intitulada Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular 
para uso pessoal. 2014. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/ 
imprensa/ppts/00000025750504122016052506724146.pdf>. Acesso em 8 de out. de 2017. 
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vieram a se conhecer devido à ruptura da barreira espacial promovida pelo fórum de 

discussão, criado no ambiente virtual Google Classroom. Palange (2015, p.245) 

compreende o fórum de uso assíncrono como “um espaço de compartilhamento em 

que todos podem se expressar livremente para uma discussão que pode ampliar e 

modificar as informações do curso”. O fórum criado no ambiente virtual acima citado 

é o próprio local de realização da oficina, já que foi utilizado não como complemento 

ao curso presencial, mas, sim, como sua extensão para a interação entre alunos de 

distintas turmas com conteúdo e assuntos diferentes daqueles abordados na sala de 

aula física. Ainda assim, entendo que o fórum da oficina on-line complexa representa 

um ambiente de manifestação livre de opiniões, o que, nos cursos de idiomas, 

geralmente acontece no ambiente presencial por meio de expressão oral; contudo, 

normalmente não acontece com a mesma frequência por meio da expressão escrita.  

Leffa et al. (2017) realizaram uma pesquisa com alunos da disciplina Inglês 

Instrumental na área de Saúde para tentar compreender qual dos formatos de 

atividades on-line, propostas na plataforma Moodle durante o curso, os estudantes 

preferiam – questão dissertativa, fórum e quiz. A pesquisa constatou que 60% dos 

alunos escolheram o quiz, contra 20% que escolheram o fórum. Segundo os autores, 

a preferência pelo quiz pode ser atribuída à maior facilidade de realização e ao fato 

de conter respostas automáticas. Algumas pesquisas estudadas por Leffa et al. (2017, 

p.117) indicaram que a não preferência pelo fórum pode estar associada à falta de 

maturidade dos alunos na utilização desse recurso, enquanto outros estudos 

revelaram a valorização do uso do fórum: 

Outras pesquisas, em contraponto, mostram que os estudantes preferem o 
fórum ao quiz (COSTA; ALVELOS, TEIXEIRA, 2015; KALAYCI; HUMISTON, 
2015), instigados principalmente pela oportunidade de usar a língua, 
expressar suas ideias e interagir com os colegas, o que pode levar a um 
aumento generalizado na motivação (AYAN, 2015; GARCÍASÁNCHEZ; 
LUJÁNGARCÍA, 2015; GROS-SALVAT, 2004). 

 

Harasim et al. (2005, p.50) apontam como outra vantagem da interação on-line 

assíncrona a possibilidade que os participantes têm de refletir sobre determinado 

assunto antes de tecerem seus comentários ou antes de realizarem uma atividade, o 

que pode torná-los mais ponderados em suas colocações e promover um ambiente 

que também incentive a participação dos demais membros. Além disso, não há a 
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pressão da aula presencial quanto ao tempo que cada participante levará para 

responder uma pergunta, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem dos 

alunos. Outra vantagem pode ser a de que os alunos não saberão se algum colega 

teve dificuldade em realizar determinada atividade, algo que pode proporcionar uma 

equidade entre alunos que precisam de mais ou menos tempo para realizar uma 

tarefa, o que normalmente não ocorre na sala de aula presencial (HARASIM et al., 

2005, p.245).  

Entretanto, como a educação a distância também pode ser apreciada sob um 

ponto de vista dialógico complexo, sendo positiva e negativa ao mesmo tempo, a 

aprendizagem on-line também pode apresentar obstáculos, tais como a inibição de 

alguns participantes não acostumados à comunicação no ambiente virtual e o 

estranhamento causado pelo estilo da redação on-line, caso eles não estejam 

familiarizados com ele (HARASIM et al., 2005, p.245).  

De qualquer maneira, observando sob o prisma da complexidade, a 

possibilidade de uso de tecnologia digital na educação já repercutiu na forma como 

enxergamos o ensino e a aprendizagem. Tal fato também poderá implicar mudanças 

nas ferramentas digitais usadas na educação, gerando um movimento recursivo, 

como compreendem Endlich e Sá (2017, p.270):  

Sob o olhar do princípio recursivo, no qual causa e efeito são ao mesmo 
tempo produto e produtor, os novos instrumentos e ferramentas digitais 
(causa) alteram a maneira como pensamos, estudamos, produzimos 
conhecimento, alterando, dialogicamente a nossa cultura (efeito). A cultura, 
num movimento espiral, retroage sobre as maneiras pelas quais utilizamos 
as tecnologias e mídias digitais (causa) demandando a criação de novos 
instrumentos para nossas necessidades (efeito). 

 

Para concluir, entendo que a tecnologia digital não representa a salvação da 

educação. Ela tem seu potencial, pois, como reflete Nicolescu (2005, p.151), a 

“revolução da informática pode desempenhar um papel considerável em nossa vida 

para transformar a aprendizagem em prazer e o prazer em aprendizagem”. Entretanto, 

como salienta Almeida (2012, p.37), a “tecnologia é, pois, um meio e uma prótese que 

os humanos vêm construindo ao longo da história para potencializar sua ação no 

mundo”. Sob essas perspectivas, a tecnologia pode ser boa e ruim para a educação, 

a humanidade e o planeta dependendo do uso que se faz dela. Portanto, parece 
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pertinente a reflexão que proponho com esta pesquisa a respeito de como podemos 

procurar melhorar seu uso em benefício da educação. Acredito que a utilização do 

DEC para o desenho e a oferta de cursos e atividades on-line pode potencializar o 

uso da tecnologia digital, como discuto a seguir. 

 

1.3 Design Educacional Complexo 

O DEC foi concebido por Freire (2013) com o objetivo de oferecer a 

desenvolvedores e professores uma linha norteadora para a criação de cursos on-line 

de idiomas que fossem consonantes com a complexidade, com a realidade dos alunos 

e do mundo atual. Apesar de sua vocação para cursos on-line, o DEC também já foi 

utilizado, e se mostrou pertinente, como fundamentação teórica para o 

desenvolvimento de cursos e atividades semipresenciais e presenciais14, visto que 

seus principais objetivos não se referem ao uso de tecnologia em si, mas à busca por 

percursos inovadores para a aprendizagem, à aproximação entre aprendizagem e 

vida real, e à possibilidade de que alunos sejam coautores, entre outros objetivos, 

como mostra citação a seguir (FREIRE, 2013, p.176): 

Esta linha norteadora original para design tem por finalidade ser uma via para 
propiciar aos cursos de línguas on-line um percurso inovador para a utilização 
de ambientes virtuais de aprendizagem, estabelecendo um diálogo entre as 
práticas educacionais e a vida real dos alunos, enfatizando o conteúdo e não 
somente a forma, bem como reconhecendo necessidades e expectativas de 
professores e alunos e proporcionando uma parceria entre eles, de modo que 
possam, juntos, criar um curso não-linear e não-fragmentado que ofereça 
oportunidades genuínas para a (re)conexão de conteúdos de maneiras 
variadas e imprevisíveis – isto é, um curso complexo.15 

 

Freire (2013, p.176) cria o DEC como uma matriz de referência que auxilia na 

operacionalização de situações de ensino-aprendizagem sob uma perspectiva 

                                                           
14 Freire (2016b), Melo (2017) e Burian (2018) utilizaram o DEC como fundamentação para desenvolver 
e ministrar cursos semipresenciais. Muriana, M.B., mestranda do Programa de Estudos Pós-Graduados 
em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC-SP, utiliza o DEC para o desenvolvimento 
de uma aula presencial complexa, objeto de seu estudo de mestrado, ainda em andamento.   
15 Tradução livre. No original, “This original design orientation intends to be a way to provide online 
language courses with an innovative path to deal with virtual learning environments, by establishing a 
dialogue between educational practices and students’ real lives, by emphasizing content and not only 
form, and by acknowledging needs and expectations as well as providing a genuine partnership among 
teachers and students so that they can together create a non-linear, non-fragmented course that offers 
unique opportunities to (re-)connect contents in various and unpredictable ways – that is, a complex 
course”. 
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complexa. Freire fundamenta-se na epistemologia da complexidade, como proposta 

por Morin (2015a), entendendo que instabilidade, incompletude, incertezas, 

imprevisibilidade e ambiguidades também emergem de um curso complexo em que o 

conhecimento é tecido junto. 

Freire (2003, p.176) salienta que a construção de conhecimento por meio do 

paradigma tradicional está estruturada na linearidade, disciplinaridade, fragmentação 

e redução e, portanto, distante da forma como a vida se manifesta, ou seja, de maneira 

não linear, transdisciplinar, não fragmentada e não reducionista. Um possível caminho 

para que as práticas educacionais possam estar em harmonia com as práticas sociais 

(FREIRE, 2003, 174) pode ser por meio do desenvolvimento de situações de ensino-

aprendizagem fundamentadas na complexidade, como propõe o DEC. 

Para auxiliar desenvolvedores e professores a criarem uma atividade ou curso 

complexo, Freire (2013) concebe o DEC com três etapas – preparação, execução e 

reflexão –, que interagem e se complementam de maneira sistêmica, dialógica, 

recursiva e hologramática. Freire (2013, p.181) utiliza a figura a seguir como 

representação do DEC e seus componentes, ressaltando como estão interligados e 

indicando que, portanto, a ação de um implica o movimento do outro: 

Figura 1: Representação das três etapas que constituem o DEC 

 

Fonte: FREIRE, 2013, p.181 



46 

 

  

A etapa preparação (FREIRE, 2013, p.179) tem como principais objetivos 

identificar necessidades, interesses, preferências, expectativas, perfis e experiências 

anteriores, tanto do aluno quanto do professor, por entender que ambos fazem parte 

do todo da situação de ensino-aprendizagem. A preparação visa também a identificar 

ou estabelecer elementos que caracterizam o contexto da atividade ou curso, tais 

como sua duração, ambiente virtual ou presencial, materiais e recursos a serem 

utilizados, conteúdo e objetivos de aprendizagem, bem como características e 

restrições institucionais. 

Após a identificação dos aspectos iniciais, é possível criar um esboço preliminar 

da atividade ou curso. Entretanto, o esboço prévio não deve ser entendido como um 

programa fechado, já que se trata de uma situação de ensino-aprendizagem 

complexa, que se caracteriza como um sistema aberto cujo planejamento somente 

poderá se concretizar durante sua realização, a partir das contribuições feitas pelos 

alunos, entendidos como parceiros. Alguns aspectos planejados poderão ser 

negociados com os alunos, mas outros, não, devido a seu caráter institucional, como, 

por exemplo, a duração da atividade ou curso e datas de início e término (FREIRE, 

2013, p.181).  

O planejamento inicial deve considerar “possíveis conexões, reconexões, 

rupturas e situações potenciais de ordem e desordem”16 (FREIRE, 2013, p.179). 

Segundo a autora, deve também prever momentos recursivos nos quais determinado 

conhecimento prévio dos alunos ou saberes novos construídos durante a atividade ou 

curso sejam revisitados para que novas conexões sejam feitas, proporcionando, 

possivelmente, religações transdisciplinares. 

A etapa execução (FREIRE, 2013, p.180) refere-se à implementação da 

atividade ou curso complexo. Considerando as etapas previstas no modelo e sua não 

sequencialidade, Freire (2013, p.180) entende que uma forma de iniciar o curso 

poderia ser pela apresentação, bem como negociação com os alunos, da estrutura, 

programa, objetivos e, quando aplicável, processo de avaliação. A partir dessa 

negociação, dos comentários dos alunos da percepção de sua reação durante a 

                                                           
16 Tradução livre. No original, “possible connections, reconnections, ruptures, and potential order and 
disorder situations”. 
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realização da primeira situação de aprendizagem, o professor poderá refletir sobre a 

sequência em que as demais situações planejadas serão apresentadas, ou ainda se 

é necessário substituir ou replanejar alguma atividade ou material. Essa reflexão é 

feita durante toda a realização da atividade ou curso para que seja possível adaptá-lo 

de acordo com seu andamento e as necessidades dos alunos. 

Como foi possível perceber na discussão das etapas preparação e execução, 

a reflexão deve acontecer antes e durante a realização da atividade ou curso 

complexo, assim como após seu término, a fim de determinar necessidades de 

mudanças ou melhorias para possíveis realizações futuras (FREIRE, 2013, p.180). 

Segundo a autora, a etapa reflexão inclui a avaliação dos alunos sobre a atividade ou 

curso, bem como a ponderação do professor sobre os conhecimentos construídos e 

reconectados, mudanças ocorridas, interconexões promovidas e momentos de 

ordem, desordem e organização. Na verdade, essas três etapas do DEC também se 

caracterizam por um movimento circular recursivo (FREIRE, 2013, p.181), no qual os 

efeitos de um deles retroagem sobre os demais, alterando-os. 

Entendendo-se que uma situação de ensino-aprendizagem complexa, em 

consonância com as necessidades dos alunos do mundo contemporâneo, também 

complexo, deve contemplar imprevisibilidades, ela não poderá ser fechada e 

estanque, devendo seus objetivos e conteúdo ser revisados durante sua realização 

(FREIRE, 2013, p.181). Para isso, torna-se importante que desenvolvedores e 

professores estejam preparados para promover a reflexão necessária no decorrer da 

atividade, de maneira recursiva, considerando partes e todo para operacionalizar as 

mudanças necessárias. Moraes (1997, p.100) amplia essa percepção ao afirmar que: 

Num sistema educacional aberto o professor aceita o indeterminado, as 
incertezas, e aprende a conviver com tudo isso. Replaneja com base no 
inesperado, encoraja os diálogos na tentativa de evitar que o sistema se feche 
sobre si mesmo. É um professor aberto à comunicação, à dança do 
pensamento, e que garante o movimento, o fluxo de energia e a riqueza do 
processo pela manutenção do diálogo, da reflexão recursiva do pensamento, 
de suas idas e vindas, propondo situações-problema, desafios, conexões 
entre o conhecido e o pretendido. 

 

Proporcionar situações de aprendizagem que contemplem a complexidade 

pode ser um possível caminho para que os alunos se tornem indivíduos críticos, 

reflexivos, participativos e senhores de seu próprio desenvolvimento. Para que isso 
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seja possível, acredito que também seja necessário refletir sobre o papel dos 

professores nesse novo cenário, como proponho a seguir.  

 

1.4 Professores complexos 

Pertencemos a um sistema educacional ainda pautado, em grande parte, no 

paradigma newtoniano-cartesiano, o que pode representar desafios, como ressalta 

Freire (2013, p.184), para os professores que desejam atuar a partir do pensamento 

complexo e desenvolver atividades e cursos com o embasamento do DEC. Nesta 

seção, apresento uma reflexão sobre as características consideradas importantes 

para que os professores possam incorporar, conscientemente, a epistemologia da 

complexidade em seu fazer pedagógico. Contemplo, também, os possíveis caminhos 

para uma formação docente que vise a desenvolver professores complexos. 

Uma das características que Morin (2012, p.40) considera importantes para o 

professor complexo é que esse seja ético. O dicionário Houaiss (2012) define ética 

como o “conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, 

de um grupo social ou de uma sociedade”. Quando Morin (2011, p.15) afirma que 

precisamos revisitar a ética, ele a caracteriza como “o bem, o possível e o necessário”, 

esclarecendo que entende ética tanto como “um ponto de vista supra ou 

metaindividual”, quanto como a moral individual que se expressa na decisão e na ação 

de cada indivíduo.  Morin (2012, p.40) sinaliza que o professor complexo precisa ser 

ético tanto do ponto de vista da ética pessoal, quanto cívica e planetária, o que implica 

que seja ético não somente em suas intenções, mas também em sua prática docente.  

Outra característica importante do perfil docente é a flexibilidade. Ao promover 

um ensino com base nos princípios da complexidade, que alerte para a existência de 

imprevisibilidades, o professor precisa compreender, como indica Petraglia (2012, 

p.139), que seu planejamento deve ser flexível para adequar-se às necessidades e 

interesses dos alunos. O DEC amplia essa visão, indicando que os interesses, 

necessidades e expectativas dos professores também devem ser contemplados, uma 

vez que tanto professores quanto alunos são partes integrantes do todo da situação 

de ensino-aprendizagem. 
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Para propor atividades transdisciplinares, seria importante que o professor 

desenvolvesse alguns saberes de outras áreas do conhecimento para que pudesse 

auxiliar os alunos a fazer as ligações necessárias entre os vários saberes e, 

possivelmente, a construir novos conhecimentos. Além disso, seria também 

importante que o professor fosse plural para poder promover uma “educação mais 

universal” que preservasse o “que existe de melhor nas culturas de vários continentes” 

(MORIN, 2012, p.42).  

Moraes (2008, p.211-213) aponta diversas características do perfil docente 

recomendadas a um profissional que deseja atuar de maneira complexa. Segundo a 

autora, nos dias atuais, o professor precisa estar atento às necessidades e angústias 

dos alunos, de modo que tais observações possam ter reflexo nas situações de 

ensino-aprendizagem por ele preparadas. Além disso, compreender o ambiente 

educacional como parte de um ecossistema pode auxiliar o professor a entender a 

necessidade de colaboração para a evolução desse sistema. É importante que o 

professor complexo seja crítico e criativo, e que busque uma atitude transdisciplinar. 

A autora (MORAES, 2008, p.213) também enfatiza que: 

Além de aprendiz e inovador permanente, construtor e reconstrutor do 
conhecimento e de sua própria aprendizagem, um bom docente é aquele 
capaz de ajudar seus alunos a desenvolver habilidades e competências 
consideradas fundamentais à sua sobrevivência e transcendência. Entre 
essas capacidades está a de ajudar o aprendiz a olhar para dentro de si 
mesmo, para dentro de seu próprio ser, para que possa reconhecer-se como 
pessoa, descobrir seus talentos e competências, sua criatividade e 
sensibilidade, tendo flexibilidade estrutural em relação ao processo de 
construção de conhecimento. 

 

Em termos da formação docente complexa do professor de idiomas, seria 

importante que ele pudesse adquirir conhecimentos não somente da língua 

estrangeira e de didática, mas também sobre a complexidade, já que “é crucial 

começar a pensar complexamente para começar a ensinar complexamente”17 

(FREIRE, 2013, p.183).  

Conforme Aguilar (2017) aponta em sua pesquisa, as universidades, de um 

modo geral, não parecem conseguir proporcionar uma formação docente que prepare 

os futuros professores para atender às necessidades de mudança da educação 

                                                           
17 Tradução livre. No original, “it is crucial to start thinking complexly in order to start teaching complexly”. 
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contemporânea. Ao contrário, o que se observa é “a proliferação de cursos cada vez 

mais sobrecarregados devido à influência e às exigências do mercado, o que obriga 

as instituições a desenvolverem sistemas automatizados de formação de alunos” 

(AGUILAR, 2017, p.42). Uma alternativa poderia ser que os cursos de licenciatura já 

incluíssem em seu currículo a epistemologia da complexidade para que os 

professores tivessem a oportunidade de construir tais conhecimentos antes de sua 

atuação profissional. Enquanto isso não acontece, parece que os professores 

precisarão buscar oportunidades de formação por si mesmos, por meio de leituras e 

participação em encontros sobre o tema, por exemplo. 

Parece importante refletir, como lembram Pineau e Galvani (2012), sobre a 

importância do conceito proposto, por Edgar Faure, de formação permanente, que, 

segundo os autores, “legitima as práticas de auto e coaprendizagem” (PINEAU; 

GALVANI, 2012, p.190). Todos têm que ser responsáveis por sua aprendizagem, 

buscando tal formação tanto individualmente quanto por meio da interação com outras 

pessoas. 

Outro caminho possível é vivenciar a auto-heteroecoformação proposta por 

Freire (2009), a partir da teoria tripolar de Pineau (1988). A autora entende que a 

formação do indivíduo se constitui de três movimentos: a autoformação, que é “a 

apropriação pelo indivíduo de sua própria formação”, a heteroformação, que é “a ação 

de indivíduos uns sobre outros”, e a ecoformação, que é “a ação do meio ambiente 

sobre os indivíduos” (FREIRE, 2009, p.18). Entendida dessa forma, a formação de 

professores complexos é de responsabilidade de cada docente e acontece tanto em 

uma busca individual, quanto na interação com outras pessoas e com seu meio. Freire 

(2009, p.20) une os três movimentos em um único termo, a auto-heteroecoformação, 

e esclarece: 

Essa nomeação única, que ressalta a interconectividade e simultaneidade 
dos construtos que a compõem, liberta os processos formativos de uma visão 
reducionista e simplificadora, na medida em que destaca os sujeitos, suas 
individualidades, suas inter-relações e o ambiente em que se constituem, se 
desenvolvem e se transformam. A percepção – una e múltipla, ao mesmo 
tempo – evidencia a inerente complexidade que caracteriza a formação e, por 
isso, a relação entre suas partes (seus polos) e o todo que não se completa, 
gerando um processo reconhecidamente inacabável, em desenvolvimento ao 
longo da vida e, portanto, em permanente evolução. 
 



51 

 

  

À medida que o professor esteja consciente de que é responsável por sua 

própria formação, é possível que já esteja dando seus primeiros passos para a reforma 

do pensamento e em busca da reinvenção da educação. Nesse sentido, sua ação 

parece essencial porque a “metamorfose da humanidade não é inevitável nem 

ocorrerá por si mesma” (MORIN; DÍAZ, 2016, p.13). 

Por fim, cito Morin (2010, p.34) que, ao retomar o paradoxo proposto por Marx 

sobre quem educará os educadores, responde: “É preciso que eles se eduquem a si 

mesmos”. Um possível caminho seria a auto-heteroecoformação, pois ela permitiria 

que o professor pudesse promover, primeiramente, a reforma de seu próprio 

pensamento para, então, conseguir deixar de ensinar somente disciplinas e começar 

a ensinar a viver (MORIN, 2015b). 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

[A] pesquisa hermenêutico-fenomenológica [...] desvela fatores qualitativos 
dos indivíduos, suas histórias, seus comportamentos e suas experiências 
situadas em uma determinada dimensão espaço-temporal (FREIRE, 2012, 
p.196). 

 

Este capítulo apresenta a metodologia da pesquisa, começando pela descrição 

das principais características da abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa, 

AHFC (FREIRE, 2010, 2012, 2017), bem como sua relação com a fundamentação 

teórica que embasa o estudo realizado. Também retrata o contexto da pesquisa, 

incluindo seu ambiente e participantes, e os instrumentos utilizados para a geração 

dos textos. Por fim, são descritos os procedimentos que possibilitaram interpretar, 

segundo a abordagem escolhida, os textos gerados pelos participantes e, assim, 

chegar à compreensão do fenômeno em foco neste estudo.  

 

2.1 Abordagem hermenêutico-fenomenológica complexa 

Minha escolha pela AHFC como embasamento metodológico se deveu ao fato 

de a abordagem ter diversas características que julguei importantes para o 

desenvolvimento de minha pesquisa. Entre elas, estão sua orientação qualitativa, 

primando pelo equilíbrio entre objetividade e subjetividade, a possibilidade de maior 

proximidade entre pesquisador e objeto de estudo, e a busca por um caminho 

interpretativo que investigue o que está além da aparência para chegar à essência do 

fenômeno investigado (FREIRE, 2012). Além disso, a AHFC é uma abordagem com 

características complexas, como abordado adiante, articulando-se, portanto, à 

fundamentação teórica deste estudo. 

Freire, com base em van Manen, Ricouer, Gadamer e Morin, propõe a AHFC18, 

que é uma abordagem qualitativa de pesquisa que visa a descrever e interpretar 

fenômenos da experiência humana com o objetivo de compreender sua essência 

(FREIRE, 2010, p.23). A AHFC articula duas correntes filosóficas: a hermenêutica, 

                                                           
18 Maiores detalhes sobre a evolução da AHFC podem ser encontrados no artigo Uma abordagem 
metodológica e uma teoria do conhecimento: relato de um encontro e a emergência de uma tessitura 
(FREIRE, 2017). 
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que é, em linhas gerais, a ciência da interpretação, e a fenomenologia, que se ocupa 

da descrição de fenômenos da experiência humana (FREIRE, 2010, p.20). Essas 

vertentes filosóficas são articuladas a uma teoria do conhecimento: a complexidade.   

Freire compreende as contribuições dessas duas vertentes, esclarecendo que 

o olhar da fenomenologia para as experiências vividas se dá de maneira retrospectiva 

e descritiva, “buscando desvendar a essência e as qualidades de um certo fenômeno, 

sob a perspectiva de quem o vivencia, percebe, intuitivamente interpreta e a ele se 

refere” (FREIRE, 2012, p.185). Esclarece, também, que a hermenêutica busca 

compreender e desvendar o significado profundo de uma experiência humana, aquele 

que está além do sentido literal.  

Embasado pela AHFC, o pesquisador busca a compreensão da essência de 

determinado fenômeno complexo por meio da interpretação dos textos que descrevem 

a experiência daqueles que o vivenciam, identificando os temas que os constituem 

(FREIRE, 2012, p.189). Um tema é, na abordagem de Freire (2012), o resultado de 

refinamentos e ressignificações de unidades de significado, expresso por meio de um 

substantivo que revela “como se constitui e o que está envolvido na experiência 

interpretada, fornecendo, em última instância, sua estrutura, sua essência” (FREIRE, 

2012, p.192). Freire (2017, p.178-179) esclarece sua opção pelo substantivo para 

expressar os temas e suas subdivisões, explicando: 

Entendo que o substantivo [...] 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. 

 

Refletindo sobre a citação apresentada, é possível identificar um dos aspectos 

complexos da AHFC - sua característica dialógica -, uma vez que um tema possui um 

caráter uno e múltiplo, ao mesmo tempo. Freire (2017, p.182) ressalta ser viável a 

identificação de temas discordantes, contraditórios, mas complementares em sua 

significação. Tal aspecto reforça o princípio dialógico também presente na 

abordagem, pois temas aparentemente ambíguos não significam, necessariamente, 

contradições da pesquisa. 
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O processo interpretativo, indicado na citação mencionada, refere-se à 

interpretação dos textos fornecidos pelos participantes da pesquisa, na busca por 

temas que revelem a essência do fenômeno investigado. Esse processo é composto 

de três rotinas: textualização, tematização e ciclo de validação, como mostra quadro 

a seguir: 

  

Quadro 1: Rotinas de organização e interpretação de textos 
 

 

 

Fonte: FREIRE, 2010, p.25. 
 

Freire (2010, p.21) conceitua textualização como “o registro escrito de 

manifestações de um fenômeno da experiência humana”. Isso significa que o texto 

escrito pode ser produzido, dessa forma, pelo pesquisado ou transcrito literalmente, a 

partir de uma versão oral, pelo pesquisador. Partindo do entendimento de Ricoeur de 

que o texto escrito se torna acessível para que seja interpretado e reinterpretado, 

permitindo que se vá além de uma interpretação lexical literal, Freire (2012, p.187) 

entende o texto como um “instrumento mediador” entre a ocasião de seu registro e o 

momento de sua leitura e releituras interpretativas. 

Tematização corresponde ao processo de interpretação e reinterpretação do 

texto, movimento que se processa “várias vezes, até que dele emerjam os temas que 
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compõem a essência da experiência em foco” (FREIRE, 2017, p.177). Essa rotina é 

operacionalizada pelos procedimentos de refinamento e ressignificação, como mostra 

o Quadro 1. Freire (2012, p.192) esclarece que, por meio do processo de refinamento, 

as unidades de significado incialmente encontradas são cruzadas, confrontadas, 

confirmadas ou descartadas. Tal movimento revela uma visão sistêmico complexa, na 

medida em que é preciso atentar para as partes, as unidades de significado, para 

buscar a compreensão do todo, o fenômeno. Esse movimento também revela uma 

visão hologramática, uma vez que os temas (as partes) constituem a essência do 

fenômeno (o todo), assim como o fenômeno (o todo) está representado nos temas (as 

partes). 

 O ciclo de validação é concebido por Freire (2017, p.177) como um “movimento 

circular de idas-e-vindas no texto, conectando, contrastando e/ou descartando 

unidades de significado, até que temas surjam e sejam confirmados e/ou 

descartados”. Como indica Freire (2017, p.181), esse procedimento remete ao 

princípio recursivo da complexidade, no sentido que, por meio desse movimento 

circular, os sentidos implícitos vão emergindo, eliminando a relação linear de causa e 

efeito. 

 

2.2 Contexto da pesquisa19 

Esta seção apresenta o ambiente de realização da pesquisa e o perfil dos 

participantes.  

 

2.2.1 Ambiente da pesquisa 

A pesquisa de campo deste estudo constituiu-se na realização de uma oficina 

on-line complexa, denominada oficina focal20, realizada como extensão da sala de 

aula de inglês em um curso presencial oferecido pela área de idiomas de uma 

instituição de ensino na cidade de São Paulo. A oficina teve a duração de duas 

                                                           
19 Serão preservadas as identidades da instituição e dos participantes desta pesquisa. Todos os 

procedimentos de ética foram cumpridos e aprovados conforme parecer de número 1.880.345 do 

Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP, Campus Monte Alegre. 
20 A denominação oficina focal visa a distinguir a oficina realizada como pesquisa de campo das oficinas 
piloto, realizadas previamente como pilotagem do modelo de oficinas on-line complexas. 
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semanas, tendo Enjoying music como assunto, como fio condutor que permeou todas 

as discussões realizadas no fórum e as atividades propostas. A participação dos 

alunos foi voluntária e não vinculada à avaliação formal do curso.  

A motivação para pesquisar a utilização de atividades on-line extraclasse surgiu 

com a observação de que vários alunos expressavam interesse em ampliar sua 

aprendizagem da língua inglesa promovida pelo curso presencial por meio do uso de 

tecnologia digital. Eles tinham a seu dispor atividades on-line extraclasse oferecidas 

gratuitamente pela editora do material didático adotado como complemento aos livros 

físicos. Esse conteúdo digital era voltado ao assunto, vocabulário e estruturas 

apresentados pelas unidades do livro. Apesar de motivados pelos professores a 

realizar tais atividades virtuais e de demonstrarem gostar de fazê-las, havia pouca 

adesão, geralmente justificada pela falta de tempo, já que os alunos também 

realizavam tarefas de expressão escrita e o caderno de exercícios como atividades 

complementares extraclasse. Observa-se, aqui, a situação antagônica vivida pelos 

alunos, que desejavam realizar atividades on-line para potencializar sua 

aprendizagem da língua inglesa, mas não conseguiam fazê-las, atribuindo esse 

procedimento a diversas causas, principalmente à falta de tempo. 

A partir dessas observações e após as experiências iniciais com fórum de 

discussão on-line como complemento das aulas presenciais, descritas na Introdução, 

optei por investigar o fenômeno vivência em oficina on-line complexa, desenvolvida 

com base no design educacional complexo (FREIRE, 2013), como extensão da sala 

de aula de inglês, na perspectiva dos alunos. Defini que seriam convidados para 

participar da oficina alunos de turmas distintas e níveis variados. Os assuntos nela 

abordados e seu conteúdo seriam diferentes daqueles formalmente contemplados no 

curso presencial.  

A opção por oficina on-line deveu-se ao fato de que a área de idiomas da 

instituição de ensino em que o estudo foi realizado oferecia oficinas presenciais 

gratuitas como atividade extraclasse. Vários alunos se inscreviam para essas oficinas 

presenciais, mas a participação geralmente era pequena. Com base nos relatos de 

alunos, suas ausências eram atribuídas ao fato de que, em uma cidade grande como 
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São Paulo, o deslocamento para a escola fora dos dias e horários das aulas 

presenciais tornava-se um obstáculo para uma participação mais efetiva.  

Além da não necessidade de deslocamento para a escola, outro possível fator 

motivador para a participação nas oficinas virtuais poderia ser atribuído à maneira 

como seriam desenvolvidas. Após conhecer o DEC (FREIRE, 2013), acreditei que 

desenvolver atividades de ensino-aprendizagem com o embasamento da 

complexidade, como proposto pelo DEC, poderia aproximá-las da realidade, também 

complexa, dos alunos e, possivelmente, motivá-los a uma maior continuidade de 

participação. Tendo esse contexto, obtive a anuência da escola para realizar oficinas 

on-line complexas. Foram duas oficinas piloto e uma oficina focal, descritas adiante. 

O ambiente virtual escolhido para os encontros assíncronos foi o Google 

Classroom. Apesar das experiências iniciais terem sido realizadas utilizando o 

ambiente virtual de aprendizagem Edmodo, que se mostrou uma ferramenta 

apropriada, a escolha pelo Google Classroom se deveu ao fato de que tal recurso 

começaria a ser implementado no semestre seguinte como suporte para as aulas 

presenciais e, portanto, entendi que seria mais conveniente para os alunos já se 

familiarizarem com a ferramenta que, em breve, passariam a utilizar regularmente. 

Utilizei os aplicativos Google Forms21, para a criação de quizzes com autocorreção 

para atividades de vocabulário, e Google Docs22, para uma atividade de gramática.  

 

2.2.2 Participantes 

Os participantes desta pesquisa foram por mim convidados, observando o 

seguinte procedimento:  convidei cinco alunos que já haviam participado de uma 

oficina piloto (André, Bianca, Léa, Silmara e Vânia) e cinco que não haviam 

participado. Desses últimos, apenas três aceitaram o convite (Clara, Cláudio e Pedro). 

A decisão de mesclar alunos que haviam e que não haviam participado da oficina 

piloto teve a finalidade de observar se e como os alunos que já haviam vivenciado a 

pilotagem poderiam ter alguma influência na participação dos demais. Assim, oito 

                                                           
21 Google Forms, ou Formulários Google, é um aplicativo gratuito para a criação de formulários para 
pesquisas, questionários ou testes. 
22 Google Docs, ou Documentos Google, é um aplicativo gratuito para a criação e edição de textos. 
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alunos assinaram o termo de livre consentimento e responderam ao questionário 

inicial. O quadro a seguir traz um resumo do perfil dos participantes: 

 

Quadro 2: Síntese do perfil dos alunos participantes da pesquisa 

Nome23 PE-PI24 Faixa etária Profissão  Escolaridade Nível CEFR25 

André 
 

PE 20-29 professor pós-graduação B1+ 

Bianca PE 20-29 recepcionista cursando 
graduação 

B1 

Clara PE 30-39 professora de 
francês  

mestrado início B1 

Claudio PI 30-39 professor de 
francês  

mestrado início B1 

Léa 
 

PE 40-49 bancária superior completo B1 

Pedro PE 30-39 professor de 
francês 

superior completo 
e cursando técnico 

B1 

Silmara 
 

PI 40-49 administradora pós-graduação B1+ 

Vânia PE 40-49 professora 
universitária 

doutorado (com 
pós-doutorado) 

B1 

Fonte: Elaborado com base nas informações fornecidas pelos participantes. 

 

Os participantes eram de turmas distintas e cursavam quatro estágios 

diferentes do curso presencial, que equivalem aos níveis: início do B1, B1 e B1+, do 

Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR). Optei por convidar 

alunos desses estágios por considerar que o nível de sua produção escrita em língua 

inglesa permitiria, possivelmente, que conseguissem uma maior interação no fórum 

de discussão da oficina. 

Além de estudar inglês, todos trabalhavam e dois, Bianca e Pedro, também 

faziam outros cursos. Essa característica do perfil dos participantes era um indicativo 

inicial de que o fator falta de tempo poderia ser um elemento que se revelaria 

importante, uma vez que possuíam agendas intensas e pareciam dispostos ao 

                                                           
23 Nomes fictícios para preservar a identidade dos participantes. 
24 PE (participante efetivo) indica que o participante se inscreveu e participou da oficina focal; PI 
(participante inscrito) indica que o participante se inscreveu, entrou na sala de aula virtual, mas não 
interagiu no fórum de discussão da oficina focal. 
25 A opção pela utilização da classificação equivalente segundo Quadro Europeu Comum de Referência 
para Línguas (CEFR) busca elucidar qual o nível de proficiência dos participantes, já que diferentes 
escolas de idiomas utilizam nomenclaturas distintas. 
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empenho adicional de participar da oficina por entenderem, como expressaram em 

suas respostas, que tal atividade poderia trazer benefícios para sua aprendizagem da 

língua inglesa. 

Os oito alunos que aceitaram participar da pesquisa entraram na sala de aula 

virtual, porém Claudio não fez nenhuma atividade nem postou nenhuma mensagem 

no fórum de discussão e Silmara entrou com atraso, fez uma atividade de gramática, 

mas não fez nenhuma postagem. Sendo assim, considerei que esta pesquisa teve 

oito participantes: seis efetivos, que responderam aos instrumentos da pesquisa e 

efetivamente participaram da oficina focal, e dois inscritos, que responderam aos 

instrumentos, mas não participaram do fórum de discussão da oficina focal. 

Em minha atuação como mediadora, tive uma participação que considero 

bastante ativa, buscando motivar os alunos a participar e comentar as postagens dos 

colegas. Também registrei, em um diário de campo que mantive antes e durante a 

realização da oficina focal, o quanto aprendi ao longo do estudo, desde vocabulário 

novo até conhecimentos específicos sobre a área de música. Porém, como o 

fenômeno é pesquisado sob a perspectiva dos alunos, somente os textos gerados por 

eles foram tematizados para a busca da compreensão da essência do fenômeno em 

foco. Os textos foram obtidos por meio de suas respostas aos instrumentos da 

pesquisa, que apresento a seguir. 

 

2.3 Instrumentos de geração de textos26  

Optei pela utilização de três instrumentos de geração de textos: um relato da 

primeira semana, um questionário final (Apêndice 1) e um relato de não participação, 

descritos adiante. Este trabalho contou também com dois instrumentos de apoio que 

não foram utilizados para a tematização: um questionário inicial (Apêndice 2), utilizado 

para colher informações que embasaram a fase preparação do DEC, e um diário, que 

mantive antes e durante a realização da oficina focal, no qual registrei não somente 

                                                           
26 Todos os instrumentos de geração de textos foram por mim elaborados em língua portuguesa e 

respondidos pelos participantes no mesmo idioma. 
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as ações que tomava (tais como o envio do convite aos alunos), mas também minhas 

impressões, sentimentos e observações sobre o DEC e o desenvolvimento da oficina. 

 

2.3.1 Relato da primeira semana 

Este instrumento de geração de textos trata-se da minha solicitação aos 

participantes para que relatassem o que haviam vivenciado na primeira semana da 

oficina focal respondendo à seguinte questão: 

 

Conte para mim como foi essa primeira semana na oficina. 

 

Além de ser um instrumento de geração de textos para a interpretação do 

fenômeno sob investigação, as opiniões dos alunos embasaram a reflexão - etapa do 

DEC que busca a identificação de possíveis necessidades de ajustes no planejamento 

original das atividades da situação de ensino-aprendizagem, delineadas na etapa 

preparação. 

Os participantes tiveram a possibilidade de escolher qual dos seguintes meios 

preferiam utilizar para submeter as respostas a esse instrumento: 

a) Resposta escrita, digitada em arquivo eletrônico no Google Docs; 

b) Resposta em áudio, enviada como mensagem de voz via WhatsApp27; 

c) Resposta em vídeo, gravada e enviada via MailVu28. 

A decisão de proporcionar aos participantes a possibilidade de responderem 

ao relato gravando uma mensagem de voz ou vídeo foi motivada pela percepção de 

que as pessoas tendem a expressar sua opinião oralmente, de maneira mais livre do 

que por meio da escrita, o que se confirmou na prática. André e Clara optaram por 

responder por escrito e produziram um texto de, aproximadamente, 60 e 100 palavras 

respectivamente. Já a transcrição do relato de Pedro, que optou pela mensagem de 

voz via WhatsApp, teve aproximadamente 1.300 palavras. Bianca (86 palavras), Léa 

                                                           
27 WhatsApp é um aplicativo para envio de mensagens instantâneas de texto e de voz. 
28 MailVu é uma ferramenta online gratuita para gravação de vídeo e envio do mesmo por e-mail. 
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(72 palavras) e Vânia (57 palavras) responderam ao relato por escrito, via Google 

Docs, somente após o término da oficina. 

Acredito ser pertinente ressaltar que Pedro, o participante que optou pelo uso 

da mensagem de voz, já possuía o meu número de telefone em seus contatos por ser 

meu colega de trabalho, o que pode ter sido um fator facilitador para a sua escolha. 

Parece mais natural que os demais tenham optado pela resposta via Google Docs, 

uma vez que a oficina teve como base atividades escritas. 

Além do registro de textos, a escolha do relato da primeira semana e a reflexão 

sobre como ele poderia ser utilizado de mais de uma maneira tiveram papel importante 

em meu amadurecimento como pesquisadora, uma vez que pude, com a ajuda dos 

colegas e da orientadora, refletir sobre a importância de dedicar mais tempo ao 

planejamento dos instrumentos de geração de textos para interpretação, o que 

procurei fazer ao elaborar as perguntas do questionário final, apresentado a seguir.  

 

2.3.2 Questionário final 

Assim como o relato da primeira semana, esse instrumento, além de possibilitar 

a geração de textos, também objetivou colher as impressões dos participantes sobre 

a maneira como a oficina focal foi conduzida a fim de buscar subsídios para a etapa 

reflexão, proposta pelo DEC.  

Utilizando o aplicativo Google Forms, elaborei um questionário com 23 

perguntas, que investigaram a percepção dos participantes sobre a proposta de 

oficinas on-line como extensão da sala de aula presencial, sua participação e 

aproveitamento, sua avaliação sobre as atividades e sugestões de melhoria, entre 

outras questões.  

Os seis participantes efetivos da oficina focal responderam o questionário final, 

porém algumas respostas foram muito sucintas. Além disso, algumas vezes durante 

a intepretação, senti falta de compreender melhor algo que foi respondido, o que talvez 

pudesse ter sido sanado com um encontro presencial complementar, o que eu não 

havia previsto anteriormente e que não foi realizado. Tampouco havia planejado o 

relato de não participação, apresentado a seguir. 
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2.3.3 Relato de não participação 

Durante o planejamento da pesquisa de campo, esse instrumento não foi 

planejado. Entretanto, quando identifiquei que os alunos Claudio e Silmara entraram 

no ambiente virtual do Google Classroom, mas não fizeram nenhuma postagem no 

fórum, decidi introduzir o relato de não participação, a fim de buscar identificar as 

razões pelas quais esses participantes inscritos, que se mostraram motivados a 

participar inicialmente, não o fizeram. Esse relato constituiu-se de duas perguntas 

enviadas por e-mail:  

1. Como você avalia a proposta da realização de oficinas online como 

atividade extraclasse como complemento do curso presencial de 

idiomas? De que maneira tais oficinas podem contribuir para a 

aprendizagem da língua? 

2. Você demonstrou interesse em participar da oficina, respondeu ao 

questionário inicial, entrou no Google Classroom, mas não postou 

nenhuma mensagem. Você poderia descrever quais os motivos da sua 

não participação? 

 

As respostas a esse instrumento deram embasamento a uma emergência da 

pesquisa, o tema Tempo, uma vez que a razão para a não participação relatada por 

Claudio e Silmara foi a falta de tempo devido a compromissos de trabalho. Além disso, 

acredito que o instrumento possa ter propiciado aos dois alunos respondentes uma 

reflexão sobre os motivos de sua não participação. 

É possível que Claudio, apesar de não ter feito nenhuma atividade e de não ter 

interagido no fórum, tenha entrado na sala de aula virtual em alguns momentos, o que 

parece indicar seu relato lastimando-se por não ter podido participar, visto que pôde   

“acompanhar o quão bem-feito tudo estava” (Claudio, relato de não participação). O 

Google Classroom não possui ferramenta de registro de acesso dos usuários e, 

portanto, não é possível identificar se e quando esse participante pôde observar o que 

havia sido feito. Esse é mais um elemento que poderia ter sido esclarecido com algum 

instrumento complementar, mas que somente apurei quando já estava trabalhando 

nos procedimentos de interpretação, apresentados a seguir. 
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2.4 Procedimentos de interpretação de textos 

Como a AHFC visa a descrever e interpretar fenômenos da experiência 

humana com o objetivo de compreender sua essência (FREIRE, 2010, p.23), iniciei 

os procedimentos de interpretação mantendo presente o fenômeno sob investigação 

– vivência em oficina on-line complexa, desenvolvida com base no design educacional 

complexo (FREIRE, 2013), como extensão da sala de aula de inglês, na perspectiva 

dos alunos – e as rotinas de organização e interpretação, anteriormente apresentadas 

(ver Quadro 1).  

Para a textualização, somente precisei transcrever o relato da primeira semana 

do participante Pedro, que foi enviado por mensagem de voz via WhatsApp. Todas as 

demais respostas aos instrumentos de geração de textos foram digitadas pelos 

próprios participantes nos documentos eletrônicos Google Docs (relato da primeira 

semana), Google Forms (Questionário final) e e-mail (relato de não participação). 

Ao iniciar a tematização, segui os procedimentos indicados (FREIRE, 2010), 

buscando chegar às unidades de significado rapidamente. O mesmo aconteceu 

quando dei início ao refinamento e a ressignificação das unidades de significado 

destacadas inicialmente. Percebi, posteriormente, que eu chegava aos temas 

precipitadamente, como se estivesse me deixando levar por minhas concepções 

prévias do que pretendia encontrar com a pergunta formulada nos instrumentos. 

Talvez tais concepções prévias sejam o que Gadamer (1997, p.402) denomina 

preconceitos, ou seja, pressuposições ou juízos prévios a respeito de algo. Para o 

filósofo, partir de opiniões ou expectativas faz parte do processo de compreensão, 

como elucidado a seguir: 

Quem quiser compreender um texto realiza sempre um projetar. Tão logo 
apareça um primeiro sentido no texto, o intérprete prelineia um sentido do 
todo. Naturalmente que o sentido somente se manifesta porque quem lê o 
texto lê a partir de determinadas expectativas e na perspectiva de um sentido 
determinado. A compreensão do que está posto no texto consiste 
precisamente na elaboração desse projeto prévio que, obviamente, tem que 
ir sendo constantemente revisado com base no que se dá conforme se 
avança na penetração do sentido. 

 

A revisão a que Gadamer se refere parece aludir ao procedimento realizado 

por meio do ciclo de validação, que, segundo Freire (2012, p.195), “permite confirmar 

e validar os refinamentos, ressignificações, nomeações e a estrutura temática, tendo 
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por referência os textos originais e o fenômeno investigado”. Dessa forma, reli os 

textos muitas vezes, em algumas delas reinterpretando minhas percepções iniciais.  

No Quadro 3, a seguir, exemplifico como se deu meu processo interpretativo. 

As setas representam o movimento circular característico do ciclo de validação, que 

se dá de maneira recursiva:  

 

Quadro 3: Exemplo de tematização e ciclo de validação para texto de participante29 
 

 
                                           Tematização 

Textualização Unidades de 
Significado e 
Refinamento 

Refinamento e 
Ressignificação 

Refinamento e 
Ressignificação 

Refinamento e 
Ressignificação 

Temas e/ou 
subtemas 

 
observar 
como os 
colegas se 
exprimem em 
cada 
situação, ver 
as correçoes 
da 
professora, 
ganhar 
vocabulário, 
treinar a 
escrita.  
 
 

 
observar 
colegas se 
exprimem 
cada 
situação, 
correções da 
professora, 
ganhar 
vocabulário, 
treinar a 
escrita 

 
observar colegas 
se exprimem, 
correções 
professora, 
ganhar 
vocabulário, 
treinar a escrita 

 
observar colegas 
correções 
professora 
[aprender] 
vocabulário,  
treinar a escrita 

 
observar colegas 
e correções  
 
[aprender] 
vocabulário 
 
[desenvolver] 
escrita 

 
Observação 
 
 
Aprendizagem 
 
 
Desenvolvimento 
(Escrita) 

 

Fonte: Elaborado a partir do quadro de Rotinas (FREIRE, 2010, p.25) 

 

O movimento recursivo, gerado pelo vai e vem da interpretação e do ciclo de 

validação, possibilita que novas conexões sejam feitas a cada momento, bem como 

caracteriza o que Freire (2010, p.24) denomina mergulho interpretativo. Nele, amplia-

se gradativamente a compreensão, sem a tentativa precipitada de interpretação do 

fenômeno ou descoberta de sua essência. Freire (2010, p.24) alerta para o fato de 

que a identificação e articulação de temas não é 

[...] tarefa fácil ou atingível, imediatamente, após poucas leituras; é tarefa 

que envolve tempo e aprofundamento nos textos, até que seja possível 
entrar em sintonia com eles e, enfim, entender o que expressam.  

 

                                                           
29 O trecho apresentado ilustra parte do processo de tematização. Os temas encontrados neste 
exemplo foram confrontados com o restante dos textos e confirmados ou descartados. 
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Somente ao final do processo pude compreender o que esse mergulho 

significava. Senti como se, durante o mesmo, eu continuasse em um movimento 

descendente à procura dos temas e, quando esses se revelaram, eu tivesse voltado 

à superfície com as emergências da pesquisa, ou seja, os temas que descrevem a 

essência do fenômeno investigado. 

Creio ser importante ressaltar que, devido às características complexas da 

AHFC, não se busca, ao fazer uso dessa abordagem, encontrar respostas definitivas, 

uma vez que a complexidade entende que não se busca dar um conceito como 

concluído (MORIN, p.192). Assim, minha interpretação do fenômeno investigado 

encontrou significados “estáveis, por enquanto; passíveis de construções e 

reconstruções, dependendo de mudanças circunstanciais” (FREIRE, 2017, p.181). 

Após detalhar a metodologia da pesquisa e os procedimentos adotados, 

passarei à descrição do contexto em que o fenômeno ocorreu. 
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3 DESCRIÇÃO DAS OFICINAS PILOTO E DA OFICINA FOCAL 

A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, e nesse sentido uma 
história narrada pode significar o mundo com tanta “profundidade” quanto um 
tratado de filosofia (MERLEAU-PONTY, 2011, p.19, grifo do autor). 

 

Este capítulo contém uma descrição das duas oficinas piloto, bem como da 

oficina focal, objeto desta pesquisa, desenvolvidas com o embasamento do DEC 

(Freire 2013). Inicia-se com uma descrição do processo de design das oficinas, 

seguida da descrição das oficinas e de comentários sobre a participação dos alunos 

na oficina focal. 

 

3.1 Design complexo das oficinas 

Após definir o contexto da pesquisa, aprofundei meus estudos sobre o DEC, a 

fim de tentar compreender como os princípios nele contidos se traduziriam na 

preparação da oficina on-line complexa. Com esse aprofundamento, conclui que seria 

necessário pilotar, como descrito adiante, esse modelo de oficinas para que eu 

pudesse compreender como se dariam, na prática, a execução e a reflexão. 

A identificação dos interesses, necessidades, expectativas e perfis de 

aprendizagem dos alunos, proposta pelo DEC, seria feita por meio do questionário 

inicial e, portanto, eu precisaria aguardar suas respostas para dar continuidade à 

preparação. Entretanto, pude iniciá-la identificando meus interesses, como também 

propõe o DEC, para escolher quais seriam as três opções de assunto a serem 

sugeridas para votação, sendo que a mais votada permearia todas as atividades e 

discussões da oficina. Além de meus interesses, considerei também assuntos que não 

eram propostos pelo material didático do curso presencial e que estavam relacionados 

à realidade dos alunos e à vida no mundo contemporâneo.  

As informações reunidas por meio do questionário inicial possibilitaram o 

delineamento da estrutura, conteúdo e atividades das oficinas. Porém, a definição das 

atividades e tópicos de discussão do fórum somente aconteceu no decorrer da oficina, 

ou seja, na execução, quando o que foi planejado durante a preparação realmente 

começou a tomar vida e a confirmar-se como pertinente para a situação. Tal 
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ponderação caracteriza a reflexão, que aconteceu antes, durante e após a realização 

das oficinas.  

A importância da reflexão para a elaboração das atividades ficou mais clara 

durante a realização das duas oficinas piloto e da oficina focal. Pude compreender 

que questões internas, como um comentário de um participante no fórum, o próprio 

andamento da oficina ou a forma de participação dos alunos, bem como elementos 

externos, como situações que afetam a rotina dos alunos, podem mudar o percurso 

do que foi planejado. 

Apesar de eu ter identificado, durante a reflexão, necessidades de melhorias 

para as oficinas, os resultados parecem indicar que a utilização do DEC como 

instrumento norteador para o desenvolvimento de cursos e atividades on-line pode 

motivar os alunos a realizarem as atividades. Os participantes Clara e André 

afirmaram, no questionário final da oficina focal, que o assunto escolhido pelo grupo 

contribuiu para sua motivação em participar, o que parece corroborar a decisão de 

envolver os alunos nas definições da oficina, tornando aluno e professor/mediador 

“parceiros genuínos” (FREIRE, 2013, p.176). Outro participante também percebeu que 

a identificação dos interesses dos alunos se refletiu na escolha das atividades da 

oficina ao afirmar que a “apresentação do post inicial estimulou os alunos a colocarem 

outros interesses, o que, sem dúvida, ajudou na seleção do conteúdo” (Pedro, 

questionário final da oficinal focal). 

Interpretei essas afirmações como a expressão da valorização, pelos alunos, 

da fase preparação, que propõe que uma atividade ou curso desenvolvido segundo 

os pressupostos da complexidade não deveria ser construído somente com base nos 

conhecimentos e decisões de gestores, professores e/ou designers, mas, sim, a partir 

do entendimento das necessidades e interesses dos alunos, bem como de seu 

envolvimento.  

O planejamento inicial pode mudar durante a realização da atividade, exigindo 

o olhar criterioso proposto pela reflexão para que seja possível fazer os ajustes 

necessários durante a execução. Isso foi feito na oficina focal como exemplifica o 

excerto a seguir: 
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Acredito que a mediadora é muito perspicaz em perceber pequenos instantes 
de agir. Por exemplo, ao ler um post cujo tema era uma música e faltava o 
link, ela o inseria na sequência, o que ampliava o interesse de outros 
participantes, uma vez que era fácil clicar e saber, então, a que aquele texto 
se referia (Pedro, questionário final). 

 

Na minha opinião, a afirmação de Pedro sobre a mediação compreendida como 

“perceber pequenos instantes de agir”, não só retrata a importância da reflexão que, 

nesse caso, auxilia a ação durante a execução, mas também enfatiza uma das 

características de um curso com base no DEC: abertura, permitindo adaptações 

(FREIRE, 2013, p.182). 

Com o exposto, é possível perceber como as três fases do DEC se entrelaçam 

em um movimento recursivo no qual preparamos, executamos e refletimos durante 

todo o processo de design da oficina, ou seja, antes, durante e após sua realização. 

Penso que a oficina on-line complexa pode ser entendida metaforicamente como um 

ser vivo em constante mutação e compreendida, a partir dos princípios da 

complexidade, como um sistema no qual suas partes, ou seja, seus participantes, 

conteúdos, atividades e componentes tecnológicos, tornam-se hologramaticamente 

relacionadas ao todo, que é a oficina, criando uma rede de interações e possibilidades 

de aprendizagem.  

Apresento, a seguir, mais detalhes sobre como ocorreram a preparação, a 

execução e a reflexão em relação às duas oficinas piloto e à oficinal focal. 

 

3.2 Oficinas piloto 

Tendo desenhado a estrutura geral das oficinas on-line complexas, apresentei 

a proposta para a responsável pela área de idiomas da instituição de ensino em que 

o estudo foi realizado. Esclareci que as oficinas, além de serem objeto de estudo para 

minha pesquisa, teriam como principais objetivos de ensino-aprendizagem da língua 

inglesa oferecer a oportunidade para a prática escrita no fórum da sala de aula virtual, 

possibilitar a apresentação de vocabulário novo e promover a interação on-line 

assíncrona extraclasse entre alunos de turmas presenciais distintas.  
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Concordamos que seriam convidados para participar da oficina piloto quinze 

alunos adultos de duas turmas de níveis equivalentes ao B1 e B1+ do Quadro Europeu 

Comum de Referência para Línguas (CEFR), sendo uma turma que eu lecionava no 

momento e outra que eu havia lecionado no semestre anterior. Os quinze alunos 

receberam uma filipeta informando que a oficina era gratuita e de participação 

voluntária, que aconteceria no ambiente on-line Google Classroom, o período de sua 

realização e o e-mail para contato caso estivessem interessados em participar. Dos 

quinze alunos convidados, sete demonstraram interesse. A eles, enviei, por e-mail, 

mais informações sobre a oficina e o link do questionário inicial, que deveriam 

responder para participar e no qual deveriam votar em um dos três assuntos 

propostos: Living in big cities, Finding balance between work and free time e Protecting 

our planet. Cinco alunos responderam ao questionário e o assunto mais votado por 

eles foi Living in big cities. 

Algo que não estava previsto aconteceu nessa primeira oficina piloto: três dos 

cinco interessados que responderam ao questionário inicial entraram na sala de aula 

virtual, mas apenas duas alunas participaram de fato, descontinuando sua 

participação na segunda semana.   

A baixa participação não representou um revés para o projeto, uma vez que, 

como alerta Morin (2015b, p.46), quando atuamos em um ambiente complexo, temos 

que estar preparados para as incertezas; nossa “ação requer uma estratégia 

suscetível de se modificar em função das imprevisibilidades encontradas e das 

informações adquiridas no decorrer dessa ação”. Antes ainda que essa primeira 

oficina piloto terminasse, pude refletir e concluir que a estratégia utilizada para o 

convite dos alunos não fora adequada: deveria ter divulgado a oficina para mais alunos 

e fornecido mais detalhes sobre sua estrutura. Essa percepção foi confirmada pelo 

comentário da aluna que somente havia feito duas postagens: ela afirmou ter ficado 

decepcionada consigo mesma por não ter dado continuidade, informando que, 

somente ao término da oficina, havia compreendido qual seria sua dinâmica e duração 

(embora a mensagem de abertura da sala de aula virtual informasse as datas de início 

e término da oficina).  
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Decidi, então, fazer uma nova oficina piloto, para a qual foram convidados 

alunos adultos de seis turmas de níveis equivalentes ao B1 e B1+ do Quadro Europeu 

Comum de Referência para Línguas (CEFR). A estratégia de convite também foi 

diferente: visitei as turmas, expliquei os objetivos e as linhas gerais da oficina e deixei 

com o professor uma lista para que os interessados registrassem seu nome e 

endereço de e-mail. Enviei aos 26 alunos que registraram interesse mais informações 

sobre a oficina e o link do questionário inicial, que foi respondido por seis deles. 

Desses, quatro participaram da segunda oficina piloto, que contou também com um 

quinto integrante: a participante da primeira oficina piloto que havia expressado sua 

decepção em não ter dado continuidade. Coincidentemente, o assunto escolhido 

também foi Living in big cities. 

Essa segunda oficina piloto também teve a duração de duas semanas. Com 

postagens diárias de atividades, a primeira semana teve uma participação muito 

intensa. No final de semana, enviei por e-mail, conforme anunciado previamente, 

feedback individual e personalizado com alguns comentários e correções da produção 

escrita dos participantes no fórum, o que foi bem recebido pelos alunos. A segunda 

semana não teve participação tão intensa e somente três alunos terminaram a oficina. 

Contudo, quatro participantes responderam ao questionário final, o que me permitiu 

uma reflexão mais aprofundada para a preparação da oficina focal, descrita a seguir.  

 

3.3 Oficina focal 

Imediatamente após as oficinas piloto, comecei a planejar a oficina focal, 

segundo o DEC, começando pela reflexão, feita a partir das respostas dos 

participantes da segunda oficina piloto ao questionário final e das minhas observações 

sobre a maneira como a pilotagem havia transcorrido.  

A duração de duas semanas foi considerada adequada para que os alunos 

pudessem ter o tempo necessário para se familiarizar com o ambiente virtual e com a 

estrutura da oficina, conhecer os demais participantes (todos de salas presenciais 

distintas), realizar as atividades propostas e fazer postagens no fórum. Porém, 

considerando uma sugestão dos alunos das oficinas piloto, decidi que a frequência 

das postagens de novas atividades não seria diária mas, sim, feita às segundas, 
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quartas e sextas-feiras. Reduzindo essa frequência, haveria mais tempo para a 

realização do que fosse solicitado aos alunos.  

A forma de seleção dos assuntos também foi mantida em dois movimentos. 

Primeiro, defini três assuntos - Finding balance between work and free time, Enjoying 

music e Leading a healthy lifestyle -, embasando-me nas sugestões feitas pelos 

alunos que participaram da segunda oficina piloto e selecionando tópicos que não são 

muito explorados no curso presencial e que também são de meu interesse. Em 

seguida, inclui os três assuntos no questionário inicial e pedi que os alunos 

escolhessem aquele de sua preferência. O escolhido foi Enjoying music, tendo quatro 

dos oito votos, sem que houvesse objeção a ele por parte dos demais alunos. 

Considerando o desenvolvimento das oficinas, posso afirmar que essa estratégia de 

seleção permitiu um maior engajamento dos participantes por se tratar de um assunto 

de interesse geral. 

O questionário inicial também me permitiu descobrir que os oito respondentes 

utilizavam ferramentas virtuais para a prática extraclasse e que seis deles tinham uma 

produção escrita on-line em língua inglesa, enviando, por exemplo, e-mails 

profissionais, fazendo postagens em redes sociais e blogs, e trocando mensagens de 

texto com colegas de classe/professores/amigos. Como o fórum de discussão da 

oficina on-line complexa teria o potencial de promover a prática escrita, um 

questionamento nessa direção foi feito para tentar compreender a utilização da língua 

inglesa em ambientes virtuais, já que alguns estudantes utilizam tecnologia digital para 

fazer atividades que não promovem a produção escrita, tais como exercícios on-line 

de múltipla escolha de gramática ou vocabulário. Considerei significativo o fato de que 

75% dos participantes já praticavam a língua inglesa de formas semelhantes à 

vivência que tinham em interações virtuais em língua materna, visto que é na prática 

social que a aprendizagem acontece e que “a aprendizagem é parte integrante da 

prática social generativa no mundo em que se vive”30 (Lave & Wenger, 1991, p.35). 

Após refletir sobre as respostas ao questionário inicial, criei a sala de aula 

virtual no Google Classroom. É possível criar, com facilidade, uma sala virtual nesse 

                                                           
30 Tradução livre. No original, “learning is an integral part of generative social practice in the lived-in 
world”. 
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ambiente on-line, bastando selecionar o botão  e escolher Create class31 (Criar 

turma), dar um nome à sala e selecionar a opção Create (Criar). Em alguns segundos, 

está pronta a sala virtual, para a qual são definidas automaticamente a imagem de 

abertura para o cabeçalho e a cor de fundo da sala. Alterei o cabeçalho selecionando 

a imagem de piano disponível no banco de imagens do sistema, como mostra a figura 

a seguir: 

  

Figura 2: Cabeçalho do ambiente virtual 
 

 

Fonte: Google Classroom da oficina focal 

 
Depois da abertura da sala virtual, convidei os alunos, selecionando, na aba 

Students (Alunos), o endereço do Gmail gerado pela escola. Como os alunos não 

estavam habituados a utilizar essa conta, precisei enviar a seus endereços pessoais 

uma mensagem informando que o convite havia sido enviado. Para participar da 

turma, o aluno precisou entrar na mensagem e aceitar o convite.   

A visualização que o participante encontra na sala virtual é praticamente a 

mesma daquela que o professor possui, com as diferenças de que a aba Students 

chama-se Classmates (Colegas de Turma). O aluno não tem a opção que é oferecida 

ao professor para visualizar itens excluídos e sua única opção de ação é criar 

postagens. 

Além da aba Students, o menu da imagem de abertura (Figura 2) traz outras 

duas abas: Stream (Mural) e About (Sobre). A aba About é o local onde se pode fazer 

                                                           
31 Os itens de menu das imagens aqui apresentadas estão em inglês porque optei por alterar a 
configuração da minha conta do Google for Education para a língua inglesa. Tanto o Gmail quanto o 
Google Classroom dos alunos estarão em português até que eles optem por mudar a configuração de 
sua conta para inglês. 
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uma descrição da turma e adicionar arquivos, vídeos e links. Após as oficinas piloto, 

entendi a importância de adicionar em About o programa da oficina para que os alunos 

pudessem acompanhar seu cronograma, que definia as datas de início e término e 

em quais dias (segunda, quarta e sexta-feira) seriam postadas atividades novas. 

Adicionei também links para dicionários on-line e para dois vídeos tutoriais sobre como 

alterar a foto e as notificações de e-mail e sobre como alterar o idioma do Google 

Classroom. As situações de aprendizagem aconteceram na aba Stream, onde foram 

feitas as postagens, como mostra a imagem a seguir: 

 
Figura 3: Postagem no fórum, links para atividades e resposta parcial de aluno 

 

Fonte: Google Classroom da oficina focal 

 

Ao pressionar o botão , localizado na margem inferior direita, o professor tem 

a seu dispor quatro ações, como mostra a próxima figura: 
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Figura 4: Ações de postagem disponíveis para o professor 

 

Fonte: Google Classroom da oficina focal 

 

Em qualquer das ações, o professor pode adicionar um arquivo de seu 

computador, um documento do Google Drive32, um vídeo do YouTube33 ou um link 

externo. Ao criar a ação, ele pode postá-la imediatamente, agendá-la para postagem 

em outra data ou salvá-la como rascunho.  

A opção Create announcement (Criar aviso) foi o recurso que mais utilizei, pois, 

além de nele postar as atividades de discussão do fórum e avisos propriamente ditos, 

adicionei links para atividades de vocabulário criadas por mim no Google Forms para 

a realização de testes (quizzes), como o link para o quiz Music Vocabulary 2 (Figura 

3). Ao selecionar o link do Google Forms, o quiz se abre em uma outra janela (Figura 

5). Após realizar a atividade e submeter as respostas, o aluno obtém a correção 

automática do quiz.  

                                                           
32 Google Drive é um serviço de armazenamento de arquivos na nuvem. 
33 YouTube é uma plataforma on-line de compartilhamento de vídeos. 
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Figura 5: Atividade de vocabulário (quiz) criada no Google Forms 

 

Fonte: Google Forms da oficina focal 
 

Outra ação disponível para o professor na aba Stream é Create assignment 

(Criar tarefa), que utilizei para propor uma atividade de gramática criada no Google 

Docs. Na atividade, os alunos puderam visualizar a explicação gramatical e redigir 

suas respostas em arquivo individual gerado pelo Google Docs, o que facilitou a 

correção personalizada sem que as correções fossem visualizadas pelos demais 

alunos. A opção de incluir pelo menos um tópico gramatical na oficina deveu-se ao 

fato de um participante ter registrado a expectativa de que a oficina contemplasse 

“testes gramaticais” (Silmara, questionário inicial).  

Utilizei a opção Create a question (Criar pergunta) para fazer uma enquete 

perguntando se os alunos queriam/poderiam participar de um encontro síncrono, 

utilizando a ferramenta on-line Google Hangouts34, uma vez que julguei que essa 

                                                           
34 Google Hangouts é uma plataforma para troca de mensagens instantâneas e comunicação via vídeo. 



76 

 

  

poderia ser uma maneira de promover uma aproximação entre os participantes, que 

não se conheciam. Quatro participantes responderam afirmativamente. Entretanto, 

apesar de tê-los lembrado no fórum no dia do encontro síncrono, os alunos não 

acessaram o Google Classroom a tempo de ver o lembrete e a atividade não 

aconteceu por falta de acesso. 

Os alunos também conseguem iniciar uma conversa selecionando a opção 

Create post (Criar postagem), para a qual podem, como o professor, adicionar um 

arquivo de seu computador, um documento do Google Drive, um vídeo do YouTube 

ou um link externo. Acredito que essa funcionalidade pode tornar o Google Classroom 

um ambiente virtual que fomenta a iniciativa e atitude ativa dos alunos, possivelmente 

tornando-os agentes de sua própria aprendizagem. Explorei esse recurso sugerindo 

aos alunos, desde o início da oficina focal, que iniciassem suas próprias conversas, o 

que foi feito pelo participante Pedro. 

Durante a execução/reflexão, percebi a necessidade de adaptar o cronograma 

da oficina e não postei nenhuma atividade nova na segunda-feira da segunda semana 

para que os alunos pudessem ter tempo para realizar as previamente postadas. 

Houve também mudanças no conteúdo planejado, como, por exemplo, a inclusão de 

uma atividade de discussão no fórum motivada pela observação de uma situação 

externa de repercussão nacional.  

No que se refere à participação dos seis participantes efetivos na oficina focal, 

somente Clara e André chegaram até o final da segunda semana e realizaram todas 

as atividades. Pedro participou até o início da segunda semana e as alunas Bianca, 

Léa e Vânia somente participaram no início da primeira semana. Enviei algumas 

mensagens individuais a seus e-mails pessoais estimulando sua participação, mas os 

alunos informaram estar sem tempo, devido ao aumento da demanda de trabalho e 

de estudos. 

Para finalizar minha descrição da oficina focal, apresento uma representação 

gráfica na qual relaciono o conteúdo planejado na fase preparação (caixas azuis e 

caixa vermelha), o efetivamente realizado na fase execução (caixas azuis), o 

adicionado por mim com base na reflexão (caixas verdes) e o incluído pelos alunos 

(caixas amarelas). O planejamento prévio realizado na fase preparação somente 
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definiu quais seriam as atividades inicial e final. A sequência de realização das demais 

atividades, indicada pelas setas, bem como a necessidade de inclusões ou exclusões 

no conteúdo, foram definidas durante a execução/reflexão, como mostra figura abaixo:  

 

Figura 6: Síntese do conteúdo da oficina focal 

 

Fonte: Elaborado com base no planejamento e realização da oficina. 

 

Concluída a descrição da oficina focal, apresento, no próximo capítulo, minha 

interpretação para os textos, produzidos pelos participantes, com a finalidade de obter 

informações e compreender a essência do fenômeno investigado.   
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4 INTERPRETAÇÃO DO FENÔMENO 

 

De fato, o que deve ser interpretado, num texto, é uma proposição de mundo, 
de um mundo tal como posso habitá-lo para nele projetar um de meus 
possíveis mais próprios (RICOEUR, 2013, p.66, grifo do autor). 

 

Este capítulo apresenta os temas e subtemas que revelam as percepções dos 

participantes, interpretados como descritivos da essência do fenômeno vivência em 

oficina on-line complexa, desenvolvida com base no design educacional complexo 

(FREIRE, 2013), como extensão da sala de aula de inglês, na perspectiva dos alunos. 

Os textos foram gerados por meio das respostas aos instrumentos de pesquisa e 

interpretados segundo os procedimentos da AHFC (FREIRE, 2010, 2012, 2017). Os 

temas e suas subdivisões, aqui apresentados, são acompanhados de explicações e 

ilustrados com excertos dos próprios textos, estabelecendo conexões entre as 

emergências identificadas e a fundamentação teórica que embasou a criação do 

contexto da pesquisa: a complexidade e o DEC. Parte da imagem do piano do 

cabeçalho do Google Classroom da oficina focal foi utilizada para a representação da 

essência do fenômeno, como se temas e subtemas soassem como as notas musicais 

que compõem a melodia da oficina on-line complexa. 

 

4.1 Compreendendo as notas 

Esta seção apresenta os temas – Aprendizagem, Desenvolvimento, Tempo, 

Diferença, Interação, Autorreflexão, Protagonismo, Conexão35 – que revelam a 

natureza do fenômeno em foco, em uma sequência que me pareceu pertinente, em 

função das conexões que estabelecem entre si. Cada tema é acompanhado de 

excerto(s) ilustrativo(s) de sua emergência, da identificação do aluno que o produziu 

e da indicação do instrumento de pesquisa do qual foi extraído. Faço, também, 

articulações entre as emergências e a fundamentação teórica da pesquisa, 

esclarecendo, assim, a natureza do fenômeno estudado e sua essência. 

                                                           
35 Optei por grafar os temas em itálico, negrito e com inicial maiúscula, e os subtemas, quando 
emergiram, em itálico, negrito e com inicial minúscula. Essa codificação teve a finalidade de deixar mais 
clara, ao leitor, a distinção entre temas e subtemas. 
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4.1.1 Aprendizagem 

O tema Aprendizagem emergiu como elemento constituinte da essência do 

fenômeno em foco. Ele foi citado ou sugerido nos textos dos seis participantes 

efetivos, que expressaram que, apesar da curta duração de duas semanas, a oficina 

possibilitou algum tipo de aprendizagem, como mostram os excertos a seguir:  

Senti que adquiri mais conhecimento e houve complemento da 
aprendizagem (Léa, questionário final). 

O fato do curso ser escrito, para mim, me ajudou porque eu estudo e 
aprendo muito escrevendo (Pedro, questionário final). 

 

Alguns alunos explicitaram, como mostram os textos a seguir, que aprenderam 

vocabulário e estruturas, que interpretei como subtemas do tema Aprendizagem: 

Achei a ideia de poder me conectar para praticar inglês e além disso ter uma 
proposta objetiva e monitoramento da professora uma forma excelente de 
expandir o aprendizado. Eu gostei também de aprender novo vocabulário 
e estruturas mais elaboradas do idioma (Clara, questionário final). 

Apesar de ter entrado com certo atraso para realizar as atividades eu aprendi 
novo vocabulário relacionado a música e também gostei muito de ter 
aprendido as estruturas para expressar a oposição em inglês (Clara, 
relato da primeira semana). 

Acho essas oficinas excelentes complementos para o que vemos em nosso 
curso regular. Além disso, são muito boas para podermos interagir com outros 
estudantes e desenvolvermos nosso vocabulário (André, questionário 
final). 

Essas oficinas contribuem para melhorar o vocabulário e a gramática, 
pois ao escrever, refletimos sobre o que estamos escrevendo (Bianca, 
questionário final). 

Além disso, aprendi muitas palavras novas que com certeza são úteis para 
um diálogo com qualquer pessoa estrangeira, em qualquer ocasião (Bianca, 
questionário final). 

[Pude] observar como os colegas se exprimem em cada situação, ver as 
correções da professora, ganhar vocabulário, treinar a escrita (Vânia, 
questionário final). 

 

Nos excertos acima, o uso de termos como aprendizado, aprender, aprendi, 

aprendido, aprendizagem e aprendo representa uma expressão mais explícita do 

entendimento de que houve aprendizagem.  Tal percepção dos alunos também foi 

registrada por meio dos verbos expandir, desenvolver, melhorar, ganhar e adquirir.  
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Além da aprendizagem da língua inglesa, observamos também a percepção de 

André de que foi possível construir outros conhecimentos, como podemos observar 

em seu texto:  

Acho uma ferramenta excelente de aprendizagem. Como participei de 
duas edições [dessa modalidade de oficinas], percebi que desenvolvi mais 
meu vocabulário e pude exercitar minha escrita, algo que não temos tanta 
oportunidade durante nosso curso. Além disso, podemos interagir com outros 
estudantes e aprender sobre coisas novas (André, questionário final). 

 

Quando André afirmou que pôde “aprender sobre coisas novas”, e como já 

havia afirmado ter desenvolvido vocabulário, penso ser possível interpretar “coisas 

novas” como saberes relacionados ao assunto música, os quais vão além da 

aprendizagem da língua. Um exemplo disso foi quando, além de aprenderem o 

vocabulário referente aos instrumentos musicais, possivelmente descobriram que os 

instrumentos se organizam em quatro famílias de acordo com a maneira como cada 

instrumento produz vibração.  

Ao utilizar o DEC, meu objetivo foi o de planejar atividades transdisciplinares 

que buscassem ir além da construção de conhecimento linguístico, para promover a 

“compreensão do mundo presente” (NICOLESCU, 2005, p.53). Esse propósito foi 

citado pela participante Bianca, que, quando indagada sobre suas expectativas para 

a oficina, expressou ter interesse em “conversar sobre temas variados e de 

importância social” (Bianca, questionário inicial). Tal comentário me motivou a 

preparar atividades, por meio das quais os alunos tiveram a oportunidade de 

compartilhar opiniões sobre a relação entre a música e outras áreas de conhecimento.  

Morin (2015b, p.107) afirma que “a prevalência disciplinar nos faz perder a 

aptidão para religar, a aptidão para contextualizar, ou seja, para situar uma informação 

ou um saber em seu contexto natural” e que a contextualização é uma condição para 

que os conhecimentos possam ser pertinentes. Interpretei a afirmação de Bianca de 

que desejava discutir assuntos de “importância social” como uma busca pela 

pertinência da aprendizagem e por atividades que se aproximassem de sua vida real, 

uma vez que informou utilizar seus conhecimentos em língua inglesa no seu dia a dia 

para questões sociais, como vemos no excerto a seguir: 

Leio tweets de notícias em inglês e, eventualmente, abro links desses sites 
para ler a matéria completa. Envio e recebo semanalmente e-mails em inglês 
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para me comunicar com pessoas de outros países por conta de um 
trabalho voluntário que faço (Bianca, questionário inicial). 

 

Como exposto, interpretei que a oficina on-line complexa pôde promover 

Aprendizagem, com ênfase em, mas não restrito a, vocabulário e estruturas, que 

se caracterizam, respectivamente, como tema e subtemas que descrevem o 

fenômeno em foco, representados na figura a seguir: 

 

Figura 7: Aprendizagem: vocabulário, estruturas 

 

Fonte: Criada a partir de imagem do Google Classroom. 

 

4.1.2 Desenvolvimento 

Outro tema que emergiu dos textos produzidos pelos alunos foi 

Desenvolvimento. Recorro a Houaiss (2012) para melhor compreender esse 

substantivo: “aumento da capacidade ou das possibilidades de algo; crescimento, 

progresso, adiantamento”. Interpretei escrita como um dos subtemas de 

Desenvolvimento, já que alguns alunos expressaram que a oficina proporcionou a 

possibilidade da prática da escrita em língua inglesa, como mostram os textos de 

Vânia e André a seguir, e o progresso da habilidade de escrever em inglês, como 

ilustram os excertos de Pedro e Bianca: 

[Pude] observar como os colegas se exprimem em cada situação, ver as 
correções da professora, ganhar vocabulário, treinar a escrita (Vânia, 
questionário final). 
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Como participei de duas edições, percebi que desenvolvi mais meu 
vocabulário e pude exercitar minha escrita, algo que não temos tanta 
oportunidade durante nosso curso (André, questionário final). 

 [...] talvez o grande ganho seja na escrita, porque as outras competências 
estão em menor quantidade de tempo (Pedro, questionário final). 

Participei de uma oficina de inglês no Senac que me proporcionou contato 
com outras pessoas que estão aprendendo o idioma e que me ajudou a ter 
certa fluidez para escrever (Bianca, questionário final). 

[...] notei que a oficina proporciona maior fluência para a escrita (Bianca, 
questionário final). 

 

Refletindo sobre o comentário feito por Bianca, no excerto acima, destaco o 

significado de fluência escrita. Posso entendê-la como a fluidez linguística que um 

aluno revela ao se manifestar por escrito, ao expor ideias por meio de um texto escrito, 

sem se preocupar com a correção gramatical. 

Segundo Sponseller e Wilkins (2015), fluência escrita pode ter diversas 

definições, sendo uma delas o “controle do escritor sobre a linguagem, a 

complexidade e o volume do texto”36 (SPONSELLER; WILKINS, 2015, p.141). Esses 

autores trazem a compreensão de Nation (2007, apud SPONSELLER & WILKINS, 

2015, p.141) sobre as quatro características principais de uma atividade que visa 

praticar a fluência: “foco no significado e não na correção, tópicos e língua já 

conhecidos, certa pressão para desempenho com velocidade e foco em uma grande 

produção”37. 

Das quatro características da fluência citadas pelo autor, interessou-me 

prioritariamente aquela que se refere a privilegiar o significado, e não a correção 

gramatical do texto produzido. Tal entendimento articula-se a um dos objetivos do 

DEC (FREIRE, 2013, p.173), que prevê que um curso complexo deve priorizar 

conteúdo e não somente estruturas linguísticas, de modo a estabelecer um diálogo 

entre a realidade dos alunos e as situações de ensino-aprendizagem por eles 

vivenciadas. Por essa razão, sugeri aos alunos, na postagem de abertura da oficina, 

que não se preocupassem se estavam cometendo erros ao escrever.  

                                                           
36 Tradução livre. No original “writer’s control over the language, the complexity and the volume of the 
text”. 
37 Tradução livre. No original “a focus on meaning over accuracy, familiar topics and language, some 
pressure to perform at speed, and a focus on a large amount of output”. 
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Foi possível perceber reações diferentes de dois participantes a essa 

orientação inicial. Uma delas me levou a interpretar confiança como outro subtema 

de Desenvolvimento. O excerto a seguir ilustra que a oficina proporcionou confiança 

a Bianca: 

Me senti confortável e fiquei mais confiante para escrever e até para 
cometer erros. Achei interessante o fato de ser reforçada para participar e 
tentar não me importar com os erros e dar maior ênfase à participação e 
produção (Bianca, questionário final). 

 

Entretanto, Pedro pareceu não compartilhar dessa opinião, expressando ter 

sentido falta de confiança para escrever livremente sem se preocupar com os erros, 

como revela seu texto: 

É::: eu desobedeci um pouco a regra inicial de que as pessoas deveriam 
escrever mais livremente. Eu quando escrevi pensava muito sobre a 
frase, se tava certa ou não, ia buscar na Internet, ver se tava certo, às vezes 
ficava com o Google Translator pra uma dúvida ou outra, não traduzindo tudo, 
mas é::: alguma coisa, né?, É::: e isso para mim é muito bom porque eu 
acredito que, por estar num nível supostamente avançado, é::: eu já tenho 
um conteúdo que em algum momento eu vi, mas é::: que eu preciso rever. 
Então quando eu vou escrever aí eu sei que aquilo tá relacionado com um 
certo conteúdo, e isso me faz voltar a esse, revisitar, né? (Pedro, relato da 
primeira semana por mensagem de voz via WhatsApp). 

 

Esse comentário foi significativo porque me fez refletir se foi, realmente, uma 

boa estratégia sugerir aos alunos que procurassem escrever sem se preocupar com 

a correção gramatical, pois posso, não intencionalmente, tê-los incentivado a ficarem 

mais atentos à correção. Entretanto, minha avaliação foi a de que a sugestão tenha 

sido um acerto porque Pedro, apesar de possivelmente ter se sentido desconfortável 

por estar desobedecendo “um pouco a regra inicial”, na sequência afirmou ter gostado 

da experiência:  

É::: eu acho que quando a gente fala, quando o curso é mais voltado pra fala, 
é uma coisa que a gente perde porque você vai pro, pelo caminho mais 
simples. Então essa interação foi boa, modificou bem a dinâmica, que pra 
mim, no meu caso assim, foi muito eficiente, muito bom (Pedro, relato da 
primeira semana por mensagem de voz via WhatsApp). 

 

De qualquer maneira, penso que o incentivo a se expressarem mais livremente 

“ofereceu aos alunos razões concretas para interagirem e expressarem suas opiniões, 
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para usarem a língua estrangeira para fins comunicativos genuínos”38 (FREIRE, 2013, 

p.182), mais uma característica de uma atividade de ensino-aprendizagem complexa 

que pode gerar impressões contraditórias. Contudo, os comentários antagônicos se 

complementam: alguns alunos podem ter se sentido mais à vontade para escrever, 

vencendo, talvez, barreiras anteriormente existentes; outros podem ter sentido que 

não seria adequado redigir sem observar a correção gramatical. Nesse sentido, 

destaco a presença do princípio dialógico (MORIN, 2015a), enfatizando o diálogo 

complementar entre visões opostas. 

Concluindo, o tema Desenvolvimento e seus subtemas escrita e confiança, 

representados na imagem a seguir, parecem compor mais uma faceta da essência do 

fenômeno sob investigação, já que alguns participantes da pesquisa entenderam que 

a oficina on-line complexa possibilitou-lhes desenvolver a habilidade escrita e a 

confiança para escrever: 

 

Figura 8: Desenvolvimento: escrita, confiança 

 

Fonte: Criada a partir de imagem do Google Classroom. 

 

4.1.3 Tempo 

Tempo emergiu, em minha interpretação, como mais um tema que compõe a 

tessitura do fenômeno investigado. A proposta de oficinas on-line complexas foi 

                                                           
38 Tradução livre. No original “provide students with concrete reasons to interact and express opinions, 
to use the foreign language for genuine communicative purposes”. 
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aprovada pelos participantes, que expressaram reconhecer seu potencial para 

promover a Aprendizagem da língua inglesa, em especial vocabulário e estruturas, 

bem como o Desenvolvimento da escrita e da confiança para escrever. Entretanto, 

alguns participantes também fizeram afirmações, direta ou indiretamente, sobre o fato 

de não terem tido tempo para participar e dar continuidade ao trabalho na oficina, 

como mostram os excertos abaixo. Considerando esse aspecto, interpretei falta como 

um dos subtemas de Tempo: 

Acredito que a participação na oficina anterior [oficina piloto] foi mais 
satisfatória, pois consegui manter assiduidade. Nesta edição não pude 
participar como gostaria por questão de tempo e organização pessoal 
(Bianca, questionário final). 

Minha participação foi mínima, dentro de minhas expectativas iniciais. 
Acredito que há dois fatores para isto; o primeiro é o período especialmente 
delicado para um professor, o fato de ser em um fim de semestre em 
que há mais atividades e menos tempo livre (Pedro, questionário final). 

Basicamente, minha ausência deveu-se ao tempo. Infelizmente, no final 
do ano, uma série de atividades se sobrepuseram umas às outras, o que me 
impedia, por vezes, até mesmo de acessar o sistema.  É realmente uma pena, 
porque pude acompanhar o quão bem-feito tudo estava (Claudio, relato de 
não participação).  

Infelizmente não pude participar devido a correria na vida profissional 
(muitas viagens a trabalho que me deixaram longe do computador) e 
coincidiu com as provas finais do curso de inglês, tive que aproveitar o 
tempo livre para estudar, focar nas matérias da prova. Mas adoraria ter 
participado mais pois desta vez vi através dos outros alunos participantes que 
o envolvimento foi maior (Silmara, relato de não participação).  

Minha participação foi abaixo do que pretendia. Desta forma, não pude 
absorver tudo o que a oficina tem de benefício. Trabalho em horário 
excessivo e cansaço (Léa, questionário final). 

Na primeira [oficina] consegui ser mais assídua e tive maior rendimento. Fim 
de semestre, sou professora, houve acúmulo de tarefas (Vânia, 
questionário final). 

 

Como abordado no capítulo Fundamentação Teórica, Freire (2013, p.175) 

apresenta sua reflexão crítica sobre quatro características positivas da educação a 

distância, entre elas “sua capacidade de superar barreiras temporais e possibilitar a 

comunicação interpessoal síncrona e assíncrona”39. O fato de a oficina ter sido 

realizada em ambiente virtual de maneira assíncrona e, portanto, não exigir que os 

participantes estivessem disponíveis em determinado dia e horário, tampouco que 

                                                           
39 Tradução livre. No original “its capacity to defeat temporal barriers and allow synchronous and 
asynchronous interpersonal communication”. 
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precisassem se deslocar até a escola para realizá-la, poderia ter sido um facilitador 

para que o aluno pudesse participar dessa atividade extraclasse. Porém, ao aceitarem 

o convite para participar da oficina, os alunos adicionaram essa atividade, com 

duração de duas semanas, às suas agendas já lotadas. Observando o interesse 

expresso por cinco dos seis participantes efetivos em inscrever-se em possíveis 

edições futuras da oficina, o que parece indicar que a consideraram uma atividade 

proveitosa, entendo que a não continuidade e a não participação tão intensa de alguns 

pode ser justificada pelo fato de não terem conseguido, de fato, dispor do tempo 

previsto inicialmente. 

Entretanto, para Clara, tempo foi um fator positivo, como mostram suas 

afirmações a seguir. Essa menção me levou a interpretar disponibilidade como outro 

subtema referente a Tempo: 

Tive mais tempo para entrar na internet e realizar as atividades (Clara, 
questionário final). 

Os espaçamentos de dias para as postagens também ficaram muito bons, 
assim tive tempo de entrar para realizar as atividades (Clara, questionário 
final). 

 

A etapa reflexão, contida no DEC, possibilitou que eu considerasse o fator falta 

de Tempo ao observar a participação dos alunos nas oficinas piloto. Por isso, alterei, 

na oficina focal, a frequência de postagens de novas atividades, que passou de diária 

(de segunda a sexta), para dias alternados (segunda, quarta e sexta) e criei um 

cronograma, postado no Google Classroom. Indiretamente, André, que foi o aluno 

mais participativo da oficina focal, parece ter conseguido administrar melhor seu 

tempo com essa mudança: 

Na segunda edição já estava mais familiarizado com o esquema de 
participação e o layout da plataforma. Como dessa vez havia um 
cronograma, consegui me programar melhor. Na primeira edição acabava 
entrando na plataforma e me deparava com muitos tópicos em discussão. 
Ficava um pouco confuso, mas dessa vez pude me encontrar mais facilmente 
(André, questionário final). 

 

O tema Tempo me faz retomar a inquietação que originou esta pesquisa: os 

alunos demonstravam desejar realizar atividades on-line, mas não as realizavam. 

Como apresentado acima, a falta de Tempo pode ser um fator impeditivo para a 
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participação desejada. O que aparentemente se mostra como uma contradição pode 

ser interpretado, pelas lentes da complexidade, como uma situação dialógica (MORIN, 

2015): o aluno pensa ter tempo inicialmente e constata não ter tempo, de fato, com o 

decorrer da atividade; ele consegue incluir teoricamente a atividade em sua agenda e 

não consegue efetivamente incluí-la em sua rotina 

Entender que o operador dialógico, que “une dois princípios ou noções que 

deviam excluir-se reciprocamente, mas são indissociáveis em uma mesma realidade” 

(MORIN, 2015, p.95), faz parte de nossa vida complexa pode ajudar a compreender 

que não devemos tentar eliminar tal dialogicidade, mas, sim, encontrar formas de 

tornar nosso convívio com ela mais natural.  

Não é tarefa do professor encontrar formas para que os alunos consigam mais 

tempo para dedicarem à sua aprendizagem. Entretanto, alguns alunos das minhas 

aulas presenciais, preparadas com o embasamento do DEC, expressaram seu 

empenho em não se ausentarem e em não chegarem atrasados, o que pode ser um 

reflexo de sua percepção da pertinência das atividades realizadas. Além disso, 

também relataram sua busca por encontrar tempo para aprenderem e praticarem, 

principalmente assistindo a filmes, séries de TV, vídeos na Internet e utilizando 

aplicativos para o ensino de línguas. Como Nicolescu (2005, p.151), penso que a 

transdisciplinaridade pode ser um caminho para que, em uma “sociedade equilibrada, 

a fronteira entre tempo de lazer e tempo de aprendizagem vai se apagar 

progressivamente”, o que pode significar que, um dia, não haverá demarcação de 

tempo para aprendermos. 

Temos, então, o tema Tempo e seus subtemas falta e disponibilidade, 

representados na figura a seguir, como mais um elemento que constitui a essência do 

fenômeno investigado:  
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Figura 9: Tempo: falta, disponibilidade 

 

Fonte: Criada a partir de imagem do Google Classroom. 

 

4.1.4 Diferença 

Interpretei Diferença como um tema que também descreve a essência do 

fenômeno sob estudo, uma vez que, dos textos interpretados, emergiu a ponderação 

dos alunos de que a oficina on-line complexa não se assemelha às situações de 

ensino-aprendizagem que estão acostumados a experienciar na sala de aula 

presencial. Os excertos a seguir ilustram essa afirmação: 

Excelente ideia! é uma forma dinâmica e diferenciada de complementar o 
ensino mais formal da sala de aula (Léa, questionário final). 

Vale a pena a participação: é um modo dinâmico, diferente e criativo de 
aprendizagem da língua estrangeira (Léa, questionário final). 

 

Léa classificou a oficina como dinâmica e diferenciada, comparando-a ao 

ensino realizado na sala de aula presencial, que ela qualificou como formal. No 

segundo excerto acima apresentado, a aluna recomendou a outros colegas que 

participassem da oficina, qualificando-a como diferente − o que pode ser também 

entendido como um contraste com as situações de ensino-aprendizagem tradicionais.  

Pedro percebeu a variedade de atividades que trazem à oficina “diferentes 

perspectivas”: 

 
A primeira semana do curso foi muito interessante porque teve uma .., assim, 
houve várias, na verdade, propostas de atividades. [...] eu acho que o 
curso foi muito legal porque ele começou a abranger diferentes, a:::, de 
diferentes perspectivas várias propostas e eu acho que quanto mais 
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plural for a proposta, maior a capacidade do curso de absorver os 
alunos (Pedro, relato primeira semana em mensagem de voz via WhatsApp).  
 
 

A afirmação de Pedro não deixou claro o que ele quis dizer por “diferentes 

perspectivas”. Porém, quando observo outras considerações que fez, trazendo para 

esta pesquisa também o seu olhar de professor de francês, posso inferir que ele tenha 

se referido a perspectivas de aprendizagem.  

Pedro também observou a diferença no ambiente - que classificou como 

inovador -, valorizando o assunto escolhido pelo grupo, como ilustra o excerto a seguir: 

Em inúmeros momentos me senti motivado pelo ambiente inovador, era 
muito legal o fato de ser um tema com aplicabilidade tão imediata, porque há 
sempre um contexto já vivido riquíssimo, todos têm sempre alguma 
experiência relevante para falar sobre uma música (Pedro, questionário final). 
 

Os excertos de Léa e Pedro não trazem detalhes mais aprofundados sobre a 

diferença por eles percebida. Entretanto, parecem indicar que o objetivo do DEC, de 

proporcionar vias inovadoras para promover a aprendizagem on-line, parece ter sido 

atingido: 

Esta original linha norteadora para design tem a finalidade de ser uma forma 
de oferecer aos cursos de língua on-line um caminho inovador para trabalhar 
com os ambientes virtuais de aprendizagem, estabelecendo um diálogo entre 
as práticas educacionais e a vida real dos alunos, enfatizando o conteúdo e 
não somente a forma, bem como reconhecendo as necessidades e 
expectativas de professores e alunos e possibilitando uma parceria genuína 
entre eles de modo que possam, em conjunto, criar um curso não linear e não 
fragmentado que ofereça oportunidades ímpares de (re)conectar conteúdos 
de maneiras variadas e imprevisíveis – isto é, um curso complexo.40 (FREIRE, 
2013, p.176) 

 

Como as oficinas desenvolvidas segundo o DEC não partem de um conteúdo 

previamente definido de maneira fechada e não flexível, as atividades vão sendo 

redefinidas, replanejadas ou substituídas de acordo com o input oferecido pelos 

alunos por meio de sua participação. Entendo que essa característica tornou a oficina 

on-line complexa diferente de outras situações de ensino-aprendizagem por vezes 

                                                           
40 Tradução livre. No original “This original design orientation intends to be a way to provide online 
language courses with an innovative path to deal with virtual learning environments, by establishing a 
dialogue between educational practices and students’ real lives, by emphasizing content and not only 
form, and by acknowledging needs and expectations as well as providing a genuine partnership among 
teachers and students so that they can together create a non-linear, non-fragmented course that offers 
unique opportunities to (re-)connect contents in various and unpredictable ways – that is, a complex 
course”. 
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propostas virtual ou presencialmente, caracterizando-a como uma atividade 

complexa. 

Com base no exposto, interpreto que Diferença é mais um tema que compõe 

a essência do fenômeno em foco, representado na imagem a seguir: 

 

Figura 10: Diferença 

 

Fonte: Criada a partir de imagem do Google Classroom. 

 

4.1.5  Interação 

Outro tema que emergiu da minha interpretação foi Interação. Dois dos seis 

participantes efetivos da oficina focal atribuíram, explicitamente, utilizando o verbo 

interagir e o substantivo interação, importância ao fato de poderem interagir com os 

demais participantes, como mostram os excertos a seguir: 

Acho essas oficinas excelentes complementos para o que vemos em nosso 
curso regular. Além disso, são muito boas para podermos interagir com 
outros estudantes e desenvolvermos nosso vocabulário (André, 
questionário final). 

Acredito que é uma ótima proposta e que traz conteúdos que não 
conseguimos explorar dentro da sala de aula, além de promover uma 
interação que dificilmente temos (Bianca, questionário final). 

 

Uma das acepções do substantivo interação, apresentada pelo dicionário 

Houaiss (2012) é: “comunicação entre pessoas que convivem; diálogo, trato, contato”. 

Entendo que os participantes apreciaram a oportunidade de comunicação em língua 
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inglesa com outros alunos, mas também a possibilidade do intercâmbio de 

conhecimentos entre si, já que interação também significa, segundo Houaiss (2012), 

“atividade ou trabalho compartilhado, em que existem trocas e influências recíprocas”. 

 Retomando o excerto do questionário final respondido por Bianca (ver acima), 

parece-me ser possível interpretar a frase “que dificilmente temos”, utilizada para 

particularizar o termo interação, como a valorização da interação inabitual promovida 

pela oficina e que geralmente não ocorre na experiência da sala de aula presencial. 

Entendo inabitual sob diversos aspectos: o contato com colegas de outras turmas e 

de outros níveis do curso, o compartilhamento de opiniões e conhecimentos no 

ambiente on-line assíncrono e a comunicação com outras pessoas por meio da 

escrita.  

Como vemos a seguir, o fato de a interação com os colegas se dar em ambiente 

virtual parece ter representado um estímulo adicional para a aluna Bianca ter decidido 

participar: 

Às vezes deixo de ir em atividades presenciais por timidez e inibição. 
Tenho muita dificuldade de conversar com as pessoas (Bianca, questionário 
inicial). 

 

Ao exemplificar o princípio complexo do circuito recursivo, Morin (2003, p.95) 

ressalta a importância das interações para a formação da sociedade e para o 

surgimento da linguagem, já que os  

[...] indivíduos humanos produzem a sociedade nas interações e pelas 
interações, mas a sociedade, à medida que emerge, produz a humanidade 
desses indivíduos, fornecendo-lhes a linguagem e a cultura.  

 

Observando a importância das interações para o ensino-aprendizagem de uma 

língua estrangeira, percebe-se que a figura de outro aprendiz pode ser muito 

importante quando aprendemos um idioma estrangeiro no país de nossa língua 

materna, onde o contato com falantes nativos pode não ser muito frequente.  

Leffa (2016, p.141) aponta para a possibilidade de interação com o “interlocutor 

autêntico” que a Web 2.0 proporcionou aos alunos de língua estrangeira, permitindo-

lhes estabelecer uma comunicação real em vez de somente aprender sobre a língua-
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alvo ou utilizá-la para receber ou transmitir informações. Alguns participantes 

afirmaram buscar esse tipo de interação autêntica, como ilustram os excertos a seguir: 

Utilizo no trabalho voluntário para enviar e-mail para pessoas de outros 
países (Bianca, questionário inicial). 

No whatsapp é pior a interação, porque tenho um amigo indiano que 
desconhece qualquer outra língua que eu fale, o que é raro, e fala muito bem 
inglês, então muitas vezes tenho que buscar desesperadamente no dicionário 
para não perder o time da conversa ou perguntar para ele (Pedro, 
questionário inicial). 

 

Entendo que o contato entre aprendizes brasileiros em contextos próximos a 

uma situação mais autêntica de comunicação, como as discussões promovidas no 

fórum virtual da oficina on-line complexa, pode ajudar a promover aprendizagem. 

Como lembra Leffa (2016, p.141) “na ausência do outro ...[a] interação fica na base 

do faz-de-conta: eu faço de conta que sou o recepcionista do hotel e você faz de conta 

que é o turista americano”. Compreendo o valor da prática simulada para, por 

exemplo, praticar o uso de estruturas e vocabulário em contextos nos quais não seja 

possível proporcionar aos alunos uma vivência real na língua inglesa no Brasil. Porém, 

concordo com Leffa (2016, p.139) sobre o risco de o foco do ensino recair, somente, 

em estruturas gramaticais, caracterizando ausência de comunicação autêntica: 

Na medida em que é difícil fazer da língua-alvo um instrumento de prática 
comunicativa autêntica, limitando-se à experiência vicária de interação 
simulada, acaba-se transformando a língua em um objeto teórico de estudo, 
um conteúdo a ser discutido e explicado (...): “Em inglês o adjetivo vem antes 
do substantivo”, “O artigo definido não varia em gênero e número” (2016, 
p.139, grifos do autor). 

 

A percepção de que interação no fórum da oficina on-line complexa aproxima-

se de uma situação da vida real foi explicitada por Vânia:  

Senti-me em um chat com pessoas com interesses em comum. Mas 
participei pouco tempo, não foi possível interagir (Vânia, questionário final). 

 

Observa-se um crescimento na formação de redes de aprendizagem entre 

alunos para o estudo de línguas, como, por exemplo, por meio do uso do WhatsApp. 

Gomes (2016, p.82) contrasta a prática de escrita das aulas tradicionais de redação, 

“presas a determinados valores e padrões”, com a prática escrita em meio digital, que 

favorece “a formação e manutenção de redes de relacionamento como uma das 
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motivadoras das interações via escrita”. No excerto a seguir, podemos perceber o 

reconhecimento do valor da formação de redes de aprendizagem por intermédio da 

interação interpessoal: 

[A oficina on-line] [p]ode ser um instrumento muito eficaz se usado como 
catalisador de relações interpessoais, ou seja, quanto mais as pessoas se 
apropriarem deste espaço como um grupo no WhatsApp, em que há certa 
liberdade, inclusive, para se fazer um comentário, melhor será o resultado 
(Pedro, questionário final). 

 

Como pude perceber por meio das afirmações dos alunos, a interação na 

oficina on-line complexa parece ter o potencial de motivá-los a participar, uma vez que 

compreendem que o contato e a comunicação com os demais aprendizes podem 

possibilitar a construção de conhecimentos. Além disso, parecem perceber a 

semelhança dessa situação de ensino-aprendizagem com contextos reais de 

comunicação de seu cotidiano, o que pode facilitar a aprendizagem.  

Apresento, a seguir, o tema Interação como mais uma das teclas do piano que 

utilizo para representar o fenômeno em foco: 

Figura 11: Interação 

 

Fonte: Criada a partir de imagem do Google Classroom. 

 

4.1.6 Autorreflexão 

O tema Autorreflexão evidenciou-se após eu já estar há algum tempo 

trabalhando no ciclo de validação, segundo a AHFC. Depois de reler várias vezes os 

textos dos participantes, percebi que algumas afirmações que pareciam exemplificar 
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o tema Interação indicavam, na realidade, outra emergência. Entendi que, na 

interação, alguns participantes buscavam perceber como os colegas se expressavam 

no fórum. Inicialmente denominei esse tema Percepção. Porém, comecei a entender 

que a observação que faziam parecia, na realidade, ser uma reflexão sobre si mesmos 

a partir do que observavam nos colegas. Cheguei, então, a uma nomeação que me 

pareceu mais adequada ao tema em foco: Autorreflexão. A demora para a 

emergência desse tema pode ter acontecido porque as considerações dos alunos não 

são tão explícitas, como podemos perceber no excerto a seguir: 

[A oficina proporcionou a] percepção de qual é meu nível de 
conhecimento/fluência na língua (Léa, questionário final). 

 

Quando Léa afirmou perceber seu nível linguístico, parece-me que ela refletiu 

sobre seus conhecimentos, comparando sua produção escrita à dos colegas. Vânia 

também observou a produção dos colegas, possivelmente fazendo uma autorreflexão, 

o que ela denominou “aprender com eles”: 

 [A oficina proporcionou] observar como os colegas se exprimem em cada 
situação, ver as correções da professora (Vânia, questionário final). 
 
Não sei...[se contribui para a participação dos demais colegas] mas 
certamente observei a maneira como escreviam, aprendendo com eles 
(Vânia, questionário final). 
 
 

A interpretação desse tema foi reforçada por minha experiência docente no 

contexto presencial. Vários alunos comparam sua produção oral à dos colegas de 

sala. Entretanto, geralmente não têm a oportunidade de refletir sobre essa 

comparação − o que pode ter-lhes sido significativo na oficina. 

A Autorreflexão parece ter ido além da aprendizagem da língua inglesa e 

chegado ao âmbito profissional quando Pedro, que além de aluno de inglês é 

professor de francês, comentou ter refletido sobre suas práticas docentes, 

provavelmente a partir da observação das minhas, como mostram seus textos a 

seguir: 

[A oficina proporcionou] conhecer outras referências alheias a minha 
experiência musical. Raciocinar sobre minhas práticas docentes (Pedro, 
questionário final). 

Eu diria algo assim [ao recomendar a oficina a um colega]: faz parte da 
pesquisa de mestrado, é legal para conhecer outras práticas de ensino, 
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legal para ter ideias de criar atividades (se fosse para um professor) 
(Pedro, questionário final). 
 

Morin (2015b, p.140) ressalta que o homem é um ser “trinitário indivíduo-

espécie-sociedade” e, portanto, segundo as lentes recursiva e hologramática da 

complexidade, é parte da sociedade e da espécie humana, assim como o todo da 

sociedade e da espécie humana está presente no indivíduo. Isso poderia explicar 

nosso olhar para o outro para compreendermos a nós mesmos − o que interpretei 

como Autorreflexão, representado na figura a seguir: 

 

Figura 12: Autorreflexão 

 

Fonte: Criada a partir de imagem do Google Classroom. 

 

4.1.7 Protagonismo 

O tema Protagonismo também emergiu como componente da essência do 

fenômeno sob investigação. Embora o incentivo a que os participantes assumissem 

seu protagonismo tenha sido um dos objetivos da oficina on-line complexa, traçado a 

partir das orientações do DEC, entendo que os alunos poderiam não ter percebido 

essa intenção e assumido essa postura em sua vivência do fenômeno. Ao contrário, 

alguns participantes compreenderam que a oficina on-line complexa buscou 

proporcionar aos alunos a oportunidade de terem um papel de destaque na situação 

de ensino-aprendizagem, como mostra o excerto a seguir: 
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A oficina foi muito rica e proporcionou um contato capaz de fomentar um 
ambiente um pouco mais equitativo intra e extraclasse, uma vez que pode 
conscientizar o aluno, colocando-o como propositor de atividades e 
gerador de conteúdo, o que ele é inexoravelmente (Pedro, questionário 
final). 

 

Nessa afirmação, Pedro parece ter reconhecido e valorizado o fato de que 

motivei os alunos, desde a abertura da sala de aula virtual, a participarem ativamente 

da oficina, não somente realizando as atividades por mim propostas, expressando 

suas opiniões no fórum de discussão e comentando as postagens dos colegas, mas 

também tomando a iniciativa de começar suas próprias discussões utilizando o botão 

 do Google Classroom, que lhes permite inserir uma postagem para propor uma 

discussão.  

Pedro, no excerto acima, observou esse fato do ponto de vista de um 

participante da oficina. Porém, nessa vivência, parece também ter saído do papel de 

aluno para observar a oficina por meio de suas lentes de professor, generalizando e 

destacando a importância da conscientização dos alunos de que podem propor 

atividades, assumindo seu protagonismo no processo de ensino-aprendizagem.  

Em continuidade à sua observação como professor, Pedro refletiu sobre as 

razões que possivelmente levam um aluno a não buscar ser protagonista: 

Vimos, no entanto, que é difícil que ele assuma esse lócus, por algumas 
possíveis razões, entre as quais: reprodução de padrões de educação e 
pensamento; medo, de se expor como pessoa, de seu nível de conhecimento 
no idioma; opção, gerar conteúdo implica gerar trabalho e muitas vezes as 
pessoas optam por algo pronto, mais prático em seu quotidiano (Pedro, 
questionário final). 

 

Em sua reflexão como aluno, Pedro descreveu como tentou assumir seu 

protagonismo, começando uma postagem e tentando motivar os demais participantes 

a fazerem o mesmo, como mostra seu texto a seguir: 

Ao lançar um novo post, procurei fazer com que outros também o 
fizessem, intento malogrado ao fim da experiência. No entanto, senti que 
algumas pessoas estavam mais suscetíveis a interagir, ainda que fosse 
na resposta a uma pergunta já lançada. Muitos não colocavam perguntas 
aos demais, se limitavam apenas em respondê-las (Pedro, questionário 
final). 
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Pedro foi o único aluno a iniciar uma postagem, mas observou que alguns 

alunos buscaram, mesmo não começando uma discussão, assumir uma posição mais 

ativa e de destaque na oficina. Infiro que Pedro referiu-se, entre outros, a André, 

também professor, que participou da segunda oficina piloto e indicou ter iniciado sua 

participação na oficina focal já ciente de que poderia propor atividades: 

[Pretendo participar] postando comentários, anotando sugestões e dando 
dicas de conteúdo. Acho que cada novo comentário serve de estímulo para 
o participante, na medida em que podemos dar sugestões, interrogar ou 
dar alguma opinião mais enfática (André, questionário inicial). 

 

Embora não se referindo, diretamente, ao fato de a proposta da oficina on-line 

complexa motivar o protagonismo dos alunos, André e Vânia parecem ter percebido, 

como mostram os excertos a seguir, que sua participação não se restringiu a 

responder ao que propus: 

Lembro que interagi diretamente com um dos participantes (Pedro), 
sobre alguns verbos. Mas percebi que na segunda metade da oficina a 
participação da maioria dos integrantes caiu bastante (André, questionário 
final). 

Tentei desdobrar a temática sugerida para alimentar a conversa (Vânia, 
questionário final). 
 

 

Minha experiência como professora de inglês em escolas de idiomas me 

permitiu vivenciar que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, P., 2015, p.24). 

Porém, a partir de meus estudos sobre complexidade e sobre o DEC, ampliei tal 

compreensão e passei a entender a educação como uma atividade sistêmica, 

hologramática, dialógica e recursiva. O desenvolvimento de um curso ou situação de 

ensino-aprendizagem, segundo o DEC, tem como premissa que “o processo de 

aprendizagem é conduzido em conjunto pelo professor e pelos alunos (que são partes 

do mesmo todo)41” (FREIRE, 2013, p.181). Sendo assim, professor e alunos formam 

uma parceria na criação de uma situação de ensino-aprendizagem complexa 

(FREIRE, 2013, p.176), o que não significa que o professor deva deixar de ser 

protagonista, mas, sim, compartilhar esse papel com os alunos. 

                                                           
41 Tradução livre. No original “Learning process is jointly guided by teacher and students (they are parts 
of the same whole)”. 
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Talvez o incentivo ao protagonismo dos alunos possa ajudar a torná-los 

cidadãos protagonistas e, consequentemente, contribuir para a consecução da missão 

da educação, como compreendem Morin, Ciurana e Motta (2003, p.98): 

A missão da educação para a era planetária é fortalecer as condições de 
possibilidade da emergência de uma sociedade-mundo composta por 
cidadãos protagonistas, consciente e criticamente comprometidos com a 
construção de uma civilização planetária. 

 

Pelo exposto, enfatizo que Protagonismo, representado na figura a seguir, é 

outro tema que compõe a essência do fenômeno investigado: 

 

Figura 13: Protagonismo 

 

Fonte: Criada a partir de imagem do Google Classroom. 

 

4.1.8 Conexão 

A descoberta do tema Conexão deveu-se ao fato de a oficina ter como objetivo 

oferecer a possibilidade da realização de atividades no meio digital, o que foi 

valorizado por uma participante, como destacado a seguir:  

Minha avaliação é: ótima oficina. Nos dias atuais propor atividades online 
é uma excelente ferramenta de ensino-aprendizagem (Clara, questionário 
final). 

 

Indiretamente, Clara pareceu valorizar a chance de ter tido à sua disposição o 

espaço virtual da oficina como mais uma opção de lócus para a aprendizagem de 
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inglês, como mostra o excerto a seguir. Por esse motivo, interpretei que oportunidade 

emergia como um subtema de Conexão: 

Eu gostei muito de ter participado. Meu interesse pela língua inglesa vem 
crescendo pouco a pouco e ter espaços para realizar atividades de meu 
interesse foi muito importante para mim neste estágio do meu 
aprendizado (Clara, questionário final). 

 

Quando solicitada, por e-mail, a complementar sua resposta explicando por que 

acreditava que atividades on-line seriam uma excelente ferramenta nos dias atuais, 

Clara respondeu: 

Quando digo que oficinas como as que realizamos são uma excelente 
ferramenta para ensino-aprendizagem, penso que nos dias atuais e com o 
avanço das tecnologias de comunicação, a procura por meios virtuais para o 
aprendizado é já uma realidade que tende para uma crescente sem volta. 
Oferecer espaços cibernéticos com estratégias que contribuam para o 
enriquecimento do saber torna-se uma vertente que auxilia e dá suporte 
ao conhecimento adquirido. Contudo, ainda acredito que os meios virtuais 
não são, por excelência, o único meio para uma eficaz aquisição do 
conhecimento (Clara, complemento à resposta via e-mail). 

  

No excerto acima, Clara lançou mão de sua vivência na oficina on-line 

complexa para refletir, de maneira mais genérica e com o embasamento de sua 

experiência como professora de francês, sobre a importância da oportunidade de 

acesso às ferramentas virtuais para o ensino, bem como sobre o avanço da tecnologia 

digital nos dias de hoje.   

O entendimento de Clara me fez refletir sobre o fato de que é possível que os 

alunos busquem atividades on-line para a aprendizagem de inglês porque a tecnologia 

digital já faz parte de sua rotina nas esferas pessoal, profissional e de estudos. Como 

aponta Castells (2003, p.100), a interação on-line é “uma extensão da vida como ela 

é, em todas as suas dimensões e sob todas as suas modalidades”.  

Por meio do questionário inicial, pude apurar se e de que maneira os alunos já 

utilizavam a língua inglesa em ambiente virtual. Cinco dos oito respondentes 

indicaram já usar inglês para escrever e-mails de trabalho, enviar mensagens de 

WhatsApp para amigo estrangeiro, fazer postagens em redes sociais, tecer 

comentários aos vídeos assistidos e comentários em fanpages de bandas ou artistas, 

bem como enviar mensagens para professores e familiares. 
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É possível que os alunos percebam os benefícios da educação digital, tais 

como os destacados por Freire (2013, p.175): adaptar-se a estilos de aprendizagem 

diferentes, atender a um maior número de alunos e superar as barreiras de tempo e 

espaço, já que o aluno pode acessar a sala de aula ou o ambiente on-line a qualquer 

hora e em qualquer lugar onde o acesso à Internet esteja disponível. 

Embora a conexão on-line ofereça a oportunidade para a aprendizagem de 

inglês e para a formação de redes de aprendizagem, ela pode também, em uma 

perspectiva dialógica, representar uma barreira devido ao fato de o acesso a tal 

recurso não estar disponível para todos ou não possuir a qualidade demandada.   

Sendo assim, interpretei obstáculo como um subtema que expandiu a compreensão 

do tema Conexão. Essa percepção foi possível a partir de uma afirmação de Pedro, 

apresentada a seguir, ao explicar os fatores que o levaram a não participar da oficina 

até o fim: 

Alguns problemas com a conexão, com a página em si (o fato de não salvar 
o que escrevemos em alguns momentos) (Pedro, questionário final). 

 

Além dessa informação, Pedro descreveu os diversos sentimentos que a oficina 

lhe proporcionou; entre eles, o aborrecimento causado pela queda da conexão: 

Em inúmeros momentos me senti motivado pelo ambiente inovador, era muito 
legal o fato de ser um tema com aplicabilidade tão imediata, porque há 
sempre um contexto já vivido riquíssimo, todos têm sempre alguma 
experiência relevante para falar sobre uma música. Em outros, 
extremamente aborrecido, quando caía a conexão, quando eu perdia o 
que escrevia. Culpado, quando não respondia à minha expectativa inicial de 
frequência nas atividades (Pedro, questionário final). 

 

Percebo, nos dois excertos anteriores, as dificuldades enfrentadas por Pedro 

com sua conexão de Internet e com a ausência do recurso de gravação automática 

do texto digitado no Google Classroom. Bianca também comentou sobre a 

insuficiência de banda para acesso à Internet, não em relação a sua participação na 

oficina em si, mas sim quanto às possibilidades de aprendizagem on-line:  

Gostaria de utilizar mais sites de vídeos, mas não tenho tido tempo nem 
internet para isso (banda larga insuficiente tanto do celular quanto de 
casa) (Bianca, questionário inicial). 
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Como enfatiza Castells (2003, p. 210) a “velocidade e a largura da banda são, 

é claro, essenciais para o cumprimento da promessa da Internet”. Entendo que, entre 

outras possibilidades, tal afirmação se refere à ampliação de oportunidades 

educacionais, mediadas por recursos digitais. Porém, para que a conexão on-line 

possa auxiliar a construção de conhecimento, é preciso que o acesso à Internet seja 

aprimorado, ampliado e democratizado. 

Outros obstáculos vivenciados pelos participantes se referem ao uso das 

ferramentas de tecnologia digital em si. Um deles foi um equívoco que cometi ao 

definir, ao final da primeira semana, o status de visualização de um arquivo que criei, 

em Google Docs, contendo um feedback individualizado da produção escrita dos 

participantes. Tal engano não permitiu que os alunos visualizassem minhas correções 

e comentários, o que somente descobri quando interpretava o texto a seguir: 

Foi tudo perfeito, mas quando recebi o feedback, fiquei meio confuso. Na 
mensagem que recebi, não havia lugar para escrever e eu fiquei sem 
saber exatamente onde eu havia errado. Eu acabei respondendo numa 
caixa de diálogo e não sei se o que fiz estava certo ou não (André, 
questionário final). 

 

Após ler esse comentário, enviei a André um e-mail me desculpando e 

apresentando as correções e comentários sobre sua produção escrita, o que também 

fiz pessoalmente a Pedro. André fez uma afirmação pertinente sobre o Google 

Classroom e indicou outro possível obstáculo referente à falta de familiaridade com o 

uso de ferramentas digitais: 

Eu também proporia que utilizássemos nosso próprio e-mail para acessar 
a plataforma. Pode parecer um detalhe irrelevante, mas provavelmente a 
maioria acessaria a plataforma com maior frequência. Principalmente 
aqueles que não têm tanta familiaridade com esse tipo de ferramenta 
(André, questionário final). 

 

Considerando o comentário de André, destaco que, após o término da oficina 

focal, já se tornou possível convidar os alunos para uma sala no Google Classroom 

utilizando suas contas pessoais de Gmail. Concordo com André que essa 

possibilidade poderia ser um facilitador para a participação, já que o aluno receberia, 

em seu e-mail de utilização rotineira, caso fizesse uso de Gmail, notificações dos 

conteúdos postados na sala de aula virtual.  
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André teceu outro comentário sobre um obstáculo que pode ser criado pelo 

ambiente virtual: 

Acho que o layout do Google Classroom poderia ser melhorado, às vezes 
acabo me perdendo quando vários tópicos são respondidos no mesmo dia 
(André – relato da primeira semana). 
 
 

Apesar dos obstáculos enfrentados, acredito que o ambiente virtual 

proporcionado pelo Google Classroom foi considerado de fácil utilização, como ilustra 

o excerto a seguir: 

A interface não é difícil. No geral, para uma pessoa comum com 
conhecimentos de informática e internet de uso caseiro, é possível deduzir 
muitos caminhos, e descobrir grande parte das possibilidades com 
rapidez (aprox. um dia) para as funções mais imediatas (Pedro, questionário 
final). 

 

Embora o uso do Google Classroom não tenha sido considerado difícil, há uma 

necessidade de familiarização, como afirma André: 

Na segunda edição já estava mais familiarizado com o esquema de 
participação e o layout da plataforma (André, questionário final). 

 

A despeito da facilidade de uso, entendo ser importante considerar a criação 

de tutoriais para auxiliar os alunos a utilizar a ferramenta. Fiz isso por escrito, mas 

talvez a criação de vídeos tutoriais seja mais eficaz. Todas essas percepções foram 

essenciais na etapa reflexão (FREIRE, 2013, p.180), que também sinalizou para 

outras possibilidades de aprimorar a oficina em possíveis edições futuras. 

O tema Conexão e os subtemas oportunidade e obstáculo, representados 

na imagem a seguir, representam minha intepretação para mais um elemento 

constituinte da essência do fenômeno investigado:  
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Figura 14: Conexão: oportunidade, obstáculo 

 

Fonte: Criada a partir de imagem do Google Classroom. 
 
 
 

4.2 Das notas à melodia 

Considerando o que foi exposto até aqui, apresento, nesta seção, uma possível 

leitura que articule as diversas partes da minha intepretação, em uma tentativa de 

fornecer uma visão do todo, ainda que parcial e provisória pois a totalidade de um 

fenômeno é sempre inconclusa, como advertem a complexidade e a AHFC.  

Retomando a figura do piano, apresento, primeiramente, o conjunto dos temas 

e subtemas que ilustram, conforme minha interpretação, a essência do fenômeno 

vivência em oficina on-line complexa, desenvolvida com base no design educacional 

complexo (FREIRE, 2013), como extensão da sala de aula de inglês, na perspectiva 

dos alunos. Em seguida, teço comentários que buscam articular as notas musicais 

que formam a melodia do fenômeno em foco. 
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Figura 15: Conjunto de temas e subtemas 

 

Fonte: Criada a partir de imagem do Google Classroom. 

 

De acordo com os temas emergentes dos textos produzidos pelos 

participantes, entendo que os alunos compreenderam que a vivência na oficina on-

line proporcionou Aprendizagem da língua inglesa, principalmente em relação a 

vocabulário, mas também de estruturas, além da construção de outros saberes. O 

fato de a oficina ter sido desenhada e executada segundo o DEC - que sugere que os 

conhecimentos prévios, interesses e necessidades dos alunos e do professor sejam 

identificados previamente e que os conteúdos sejam adaptados e trabalhados de 

maneira recursiva -, pode ter contribuído para a percepção de aprendizagem, 

destacada pelos participantes, mesmo após um curto período de duração.  

Outro destaque da pesquisa foi a emergência de Desenvolvimento da escrita. 

Embora esse também fosse um dos objetivos da oficina, os alunos poderiam não ter 

percebido um avanço nesse aspecto. O fato de os participantes terem praticado a 

habilidade escrita no fórum de discussão da sala de aula virtual pode ter contribuído 

para tal percepção, visto que, na sala de aula presencial, ênfase maior é atribuída 

para as atividades de prática oral.  

A oficina também promoveu o Desenvolvimento da confiança, possivelmente 

por ter motivado os alunos a escrever de maneira mais fluida e natural, sem se 



105 

 

  

preocupar com precisão, bem como de maneira menos controlada e mais próxima da 

forma como, possivelmente, postam mensagens em língua materna em redes sociais. 

Tempo foi um fator que, emergindo da vivência na oficina on-line, impediu que 

os participantes desfrutassem da possibilidade de aprendizagem, de forma mais 

integral. Especificamente, a falta de Tempo impossibilitou que os alunos 

continuassem sua participação e/ou participassem de maneira mais ativa da oficina 

on-line complexa. Entretanto, a disponibilidade de Tempo foi aliada de uma aluna, 

que conseguiu realizar todas as atividades e chegou até o final da oficina. 

Prosseguindo com minha reflexão sobre o fenômeno investigado, destaco que 

o mesmo se caracterizou por uma Diferença em relação ao “ensino mais formal da 

sala de aula” (Léa, questionário final). Tal diferença foi qualificada pelos alunos por 

meio dos adjetivos diferente, dinâmico, criativo, inovador. Essa percepção parece 

indicar que a utilização do DEC pode ter contribuído para caracterizar a experiência 

de aprendizagem oportunizada pela oficina de forma não geralmente vivenciada pelos 

alunos, que, no caso, tiveram seus interesses refletidos na seleção de conteúdo. 

A Interação proporcionada pela oficina foi valorizada pelos participantes e 

destacada por Bianca como algo que dificilmente acontece. Tal valorização 

possivelmente se deveu ao fato de que interagiram com alunos de turmas e níveis 

distintas, em ambiente virtual e por meio da escrita. Possibilitou também a 

Autorreflexão na medida em que, ao enxergar como o colega se exprimia e qual seu 

nível linguístico, o aluno refletiu sobre si mesmo, comparou-se e aprendeu. Além 

disso, para um participante que trouxe para a oficina sua experiência como professor 

de francês, a reflexão voltou-se também para a prática docente, observando minha 

atuação como mediadora e o uso do ambiente virtual para o ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira. 

A vivência na oficina on-line complexa parece ter permitido que os alunos 

assumissem seu Protagonismo na situação de ensino-aprendizagem, uma vez que 

foram motivados a não somente responder às discussões e realizar as atividades 

propostas, mas também a iniciar suas próprias postagens. O fato de observar que 

nenhum outro participante, além dele próprio, teve tal atitude atraiu a atenção do 
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participante Pedro, que expressou acreditar que os alunos não estão acostumados 

com esse tipo de atuação.  

Conexão é outro elemento constituinte da essência do fenômeno em foco, sob 

dois pontos de vista diferentes: a valorização da oportunidade que a realização de 

atividades em ambiente virtual oferece para a aprendizagem da língua inglesa e o 

obstáculo enfrentado quando há problemas de conexão e dificuldade de uso das 

ferramentas de tecnologia digital. Refletindo sobre esse tema e seus respectivos 

subtemas, ressalto a ocorrência de um diálogo entre opostos complementares pois, 

simultaneamente, a conexão oferece oportunidade e obstáculo – noções opostas que, 

na ecologia do fenômeno, se mostram pertinentes e complementares.  

Concluo que os temas e subtemas, apresentados neste capítulo como minha 

interpretação da essência do fenômeno investigado, indicam que a complexidade e o 

DEC podem contribuir para que sejam encontradas maneiras de tornar as 

experiências on-line de ensino-aprendizagem de língua inglesa mais proveitosas e 

significativas para os alunos. Espero que as emergências aqui expostas possam 

auxiliar outros pesquisadores e professores a continuarem sua busca por formas de 

construir uma educação on-line mais pertinente às demandas contemporâneas, 

colaborando para a constituição de um mundo melhor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Todo o processo que compreendeu minha jornada de estudos, desde o 

momento em que ingressei no Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem, da PUC-SP, e no Grupo de Pesquisa sobre a 

Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e Complexidade (GPeAHFC/CNPq), até 

a finalização desta dissertação, foi muito enriquecedor por diversas razões. Uma delas 

foi o prazer de retomar os estudos de maneira mais intensa e formal, apesar da 

dificuldade de conciliá-los com minha jornada de trabalho e com as obrigações e 

compromissos pessoais e familiares. Além disso, consegui, em um período curto, 

articular muitos saberes, construídos por meio dos conhecimentos compartilhados 

com professores e colegas, nas discussões em aulas, nas leituras e reflexões. Apesar 

de compreender as incertezas da vida, como salienta Morin (2003), pretendo continuar 

fazendo pesquisas na área de Linguística Aplicada com a fundamentação 

metodológica da AHFC e teórica da complexidade e do DEC, aprofundando meus 

conhecimentos sobre essas áreas. 

Outra conquista importante foi o aprimoramento da minha prática profissional, 

principalmente devido ao embasamento teórico que agora fundamenta minhas ações, 

antes, de certa forma, intuitivas. Dei continuidade à utilização dos princípios da 

complexidade e do DEC na preparação de minhas atividades on-line e presenciais, 

bem como na minha atuação docente. Tenho buscado, também, a promoção da 

construção de saberes transdisciplinares que possam ampliar a compreensão que os 

alunos têm do mundo (NICOLESCU, 2005, p.53). 

Pelas lentes da complexidade e da AHFC, sabemos que não há respostas 

definitivas, que qualquer compreensão é incompleta e provisória. Entretanto, 

considero relevante destacar, dentre as emergências da pesquisa, o tema Interação. 

A possibilidade de interação on-line com alunos de turmas e níveis diferentes revelou 

ser uma característica motivadora para os participantes, que expressaram 

compreender a importância do outro em seu próprio processo de aprendizagem. 

Destaco, também, o tema Tempo, pois essa emergência parece demonstrar que os 

alunos entendem que, geralmente, é preciso dedicar bastante tempo à construção de 

conhecimentos de uma língua estrangeira e que os recursos de tecnologia digital 
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podem contribuir para sua aprendizagem. Entretanto, eles geralmente relatam não 

conseguir encontrar tempo para isso. As percepções dos participantes indicam que a 

maneira como as atividades de ensino-aprendizagem foram desenvolvidas revelou o 

potencial motivador dos alunos a realizá-las e, possivelmente, tal motivação poderá 

ajudá-los a encontrar tempo para a prática on-line adicional.  

O DEC, como matriz para a concepção de cursos complexos, indica caminhos 

para que seja possível aproximar as situações de ensino-aprendizagem da realidade 

complexa dos alunos, eventualmente motivando-os. É possível que tais caminhos não 

sejam válidos para todos os aprendizes, mas, talvez, possam contribuir para que 

alguns deles perseverem em sua jornada de aprendizagem da língua inglesa.  

A etapa reflexão do DEC me permitiu considerar, para possíveis realizações 

futuras da oficina, a questão de acesso tanto a dispositivos, tais como computadores, 

tabletes e celulares, quanto a redes de Internet. Penso em informar, no momento do 

convite à participação, que o aluno pode fazer uso dos computadores disponíveis na 

biblioteca da escola, considerando que talvez algum aluno não tenha aceitado 

participar da oficina por não ter acesso a banda larga de Internet.   

O mergulho interpretativo proporcionado pela AHFC me fez descobrir que 

algumas questões que eu não havia identificado a princípio poderiam ter sido 

investigadas, como, por exemplo, procurar descobrir por que muitos dos alunos 

convidados não aceitaram participar da oficina. Também percebi que eu poderia ter 

refletido mais sobre os instrumentos de geração de textos, talvez considerando incluir 

entrevistas complementares. Acredito que essas reflexões podem contribuir para meu 

crescimento como pesquisadora. 

Este estudo também me trouxe uma inquietação sobre a jornada de trabalho 

dos professores, normalmente muito longa. Acredito que desenhar atividades 

complexas pode demandar ainda mais tempo inicialmente, pois exige estudos e 

reflexões. Por essa razão, talvez seja preciso conscientizar gestores sobre a 

necessidade de alocação de recursos para a formação docente e para atividades de 

planejamento. 

Continuo acreditando que é possível melhorar o ensino de língua estrangeira 

no Brasil para, possivelmente, aprimorar o nível de proficiência dos brasileiros, o que 
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teria o potencial de ampliar suas oportunidades pessoais e profissionais, em nosso 

mundo complexo e globalizado. Por essa razão, pretendo ampliar meus estudos sobre 

a complexidade e sobre a auto-heteroecoformação para, então, buscar opções para 

trabalhar com a formação docente. Objetivo compartilhar saberes com outros 

professores para que, juntos, possamos refletir e promover melhorias no sistema 

educacional que possam ampliar a oferta de educação de qualidade e, 

potencialmente, produzir mudanças positivas em nosso planeta.  

Acredito que a conquista mais significativa durante toda a rica trajetória no 

Programa de mestrado tenha sido ver como meu filho se interessou pelo meu retorno 

à academia. Certamente ele já havia me visto estudar, mas penso que agora pôde 

compreender a dimensão desse caminho mais árduo, porém enriquecedor. Foi lindo 

e emocionante vê-lo interessado sobre minha pesquisa, sobre a AHFC e a 

complexidade, sobre alguns detalhes da pesquisa de campo, chegando a verbalizar 

que gostaria de seguir uma carreira acadêmica, certamente não somente inspirado 

por meus estudos, mas também por seu demonstrado prazer por estudar. Espero que, 

quando esse dia chegar, ele possa presenciar um sistema educacional no qual os 

frutos possivelmente plantados hoje possam já estar sendo colhidos. 
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