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RESUMO 

Nesta tese, estruturada em artigos, investigamos o escrever no espaço-contexto da 

Educação a Distância e no espaço-suporte das tecnologias digitais, nos quais o escrever 

é experienciado de maneira recorrente, como forma de comunicação e interação 

digital. Na Educação a Distância é possível a reinvenção de culturas de escrita e leitura 

e esse espaço educativo digital potencializa o escrever como compartilhamento de 

compreensões e aprendizagens. Buscamos a explicação científica dessa pesquisa a 

partir da cartografia de escreveres de professores-cursistas da Especialização em 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação (TIC-Edu), ofertada a distância 

pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG) através da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB). A cartografia foi opção metodológica escolhida para acompanhar os 

processos do escrever e do aprender que permite investigá-los, não como obra 

finalizada ou representação de algo pré-determinado, mas como ação. Cartografamos 

também nossa trajetória de pesquisadoras e nossa constituição como cartógrafas ao 

produzir os nós reflexivos: a observação implicada, a circularidade do fazer-conhecer, a 

objetividade entre parênteses, o explicar, o cartografar, a co-determinação e a enação. 

Os nós reflexivos são pontos de encontro e convergência das experiências, emoções e 

saberes que construímos enquanto pesquisadoras. A partir desses nós, compusemos a 

análise dos escreveres e produzimos os nós de compreensão “acontecimentos do 

escrever”, “implicações do ler” e “co-determinações da escrita-leitura”. Os nós de 

compreensão foram co-produzidos e enatuados a partir das nossas leituras e os 

escreveres dos professores-cursistas, e revelaram as multiplicidades do escrever, 

alguns limites e seus desdobramentos e embasamentos no ler. As cartografias 

produzidas na pesquisa permitiram que aprendêssemos de maneira enatuada, na 

produção de mundos, e nos déssemos conta das co-determinações entre quem 

pesquisa, quem nós somos e nos tornamos com a pesquisa, os sujeitos da pesquisa, os 

autores, as teorias e as emoções. Assim, produzimos como argumento, como tese, que 

o escrever enatuado co-determina os processos do dar-se-conta, da co-criação e da 

recursividade, os quais constituem o aprender. 

Palavras-chave: Educação a Distância. Escrever. Enação. Cartografia. Co-determinação. 
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ABSTRACT 

The present thesis, which was structured in articles, we investigated the writing in the 

long distance education space-context and digital technologies space-support, where 

the act of writing is recurrently experienced, as a digital communication and 

interaction resource. Concerning long distance education, the re-invention of writing 

and reading cultures is possible, and such digital educative space potentiates the 

writing as a way of learning and understanding. We searched for the scientific 

explanation of the present research in the cartography of writing from teachers 

participating from the Specialization Course in Information Technologies and 

Communication in Education (Especialização em Tecnologias da Informação e 

Comunicação na Educação - TIC-Edu), offered at distance by Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG) through the fellowship with Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

The cartography was the chosen methodology to follow the writing and learning 

processes, allowing investigating these, not as a concluded work or the representation 

of something pre-determined, but as an action. We also mapped our trajectory as 

researchers and our constitution as cartographers while producing our reflexive selves: 

the implicated observation, the “to do-to know” singularity, the objectivity between 

parentheses, the act of explaining, the act of cartography, the co-determination and 

the enaction. Our reflexive selves are convergence meeting points resulting from our 

experiences, emotions and knowledge built by us as researches. Based on these selves, 

we assembled the writing analysis and produced ourselves of comprehension “events 

of writing”, “reading implications” and “co-determinations of writing-reading”. The 

selves of comprehension were co-produced and enacted from our readings and 

writings on teacher-students, and revealed the writing multiplicity, some limits besides 

its unrolling and basis on the reading. The cartographies produced during the research 

allowed us to learn, in an enacted way, in the production worlds, and to realize the co-

determinations between who researches, who we are and who we become with the 

research, the subjects of research, the authors, the theories and the emotions. 

Therefore, we produced as an argument, as thesis, that enacted writing co-determines 

the realization, co-creation and recursion processes, which constitute the learning 

process. 

Keywords: Long Distance Education. Writing. Enaction. Cartography. Co-determination. 
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“Cartografar... 
conectar linhas, lugares, sentidos, 

construir passagens”. 
Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura 
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CARTOGRAFIA DA TESE 

A cartografia da tese tem como intuito situar o leitor nesta pesquisa, sem 

nenhuma intenção de aprofundar conceitos, discutir ou problematizar as 

compreensões da tese, ações estas que serão realizadas nos textos que seguem. Os 

textos são os escreveres que compõe a tese produzida e apresentam a pesquisa 

realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e 

Saúde da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O escopo da pesquisa versa 

sobre a compreensão do aprender no escrever mediado pelas tecnologias digitais na 

Educação a Distância e, assim, insere-se no contexto da linha de Pesquisa Educação 

Científica: As Tecnologias Educativas no Processo de Aprendizagem1 e do Grupo de 

Pesquisa Educação a Distância e Tecnologia. 

As compreensões sobre as possibilidades de aprender com o escrever foram 

feitas a partir de textos de professores-cursistas da Especialização em Tecnologias da 

Informação e Comunicação na Educação – TIC-Edu, oferecida a distância pela 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG, através do Sistema Universidade Aberta 

do Brasil - UAB. Tais compreensões foram feitas com escreveres dos estudantes 

participantes da edição de 2010 desta especialização, a qual foi oferecida em cinco 

polos de apoio presencial no estado do Rio Grande do Sul: Hulha Negra, Santo Antônio 

da Patrulha, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar. O TIC-

Edu tem como objetivo “Oportunizar a formação continuada de professores da 

educação básica para trabalhar com metodologias educativas construtivistas utilizando 

as tecnologias da comunicação e informação”2. Como os estudantes deste curso são, 

em sua maioria, professores, utilizamos, ao longo da tese, o termo professores-

cursistas para fazer referência aos mesmos. Nesse curso o escrever é uma prática 

cotidiana na participação em fóruns e na realização de tarefas, espaços do escrever 

nos quais realizamos as observações. 

Os escreveres investigados nesta pesquisa foram produzidos na primeira 

disciplina do curso: Alfabetização Digital, na qual atuei como docente e que tem como 

                                                           
1
 Os contextos de pesquisa da Educação em Ciências estão explicitados na página do Programa de Pós-

Graduação Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde. Disponível em: 
http://www.ppgeducacaociencias.furg.br/index.php/20-module-positions-mainmenu-44/area-de-
concentacao.html. Acesso em: 03 out 2013. 
2
 Fonte: http://www.uab.furg.br/html/pages/TIC_EDU/2014/obj_gerais.html.  
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objetivo possibilitar aos discentes a construção de conhecimentos sobre as tecnologias 

digitais e sobre a constituição das relações pedagógicas no contexto da Educação a 

Distância, bem como fomentar reflexões sobre seu papel ativo na aprendizagem. A 

atividade do curso que viabilizou a produção desses escreveres foi a tarefa intitulada: 

“Análise e avaliação da proposta e participação em fóruns”, a qual foi escolhida por 

propor aos professores-cursistas a construção de um texto (tarefa), com base em 

subsídios experienciais e teóricos, que trouxesse reflexões sobre suas experiências na 

participação em fóruns. Assim, esta atividade permitiu que retornassem aos fóruns, 

observassem suas postagens e interações, e pensassem sobre as possibilidades de 

aprender na convivência do escrever. A partir dos textos produzidos, investigamos não 

só os escreveres, mas também as reflexões e emoções sobre o próprio escrever; em 

um contexto singular – a tarefa; sobre o escrever no coletivo – o fórum.  

Considerando nossas opções e imersões teóricas e experienciais intitulamos a 

tese: Co-determinações enatuadas em cartografias de escreveres na Educação a 

Distância. Quando falamos em co-determinações nos referimos aos processos de 

especificações mútuas3, de mudanças estruturais recíprocas que foram produzidas em 

nós, pesquisadoras, e nas compreensões dos escreveres que observamos; produzidas a 

partir das nossas interações com os escreveres e teorias desta pesquisa. Dizemos que 

tais co-determinações são enatuadas, pois foram originadas na perspectiva enativa, na 

qual sujeito e mundo se especificam mutuamente e na qual criamos nosso mundo ao 

atuar nele; ao mesmo tempo estas co-determinações enagem da imersão do nosso 

corpo e mente na pesquisa, da nossa atuação com a atenção consciente. E tais co-

determinações enatuaram em cartografias, em processos de construção de territórios 

de compreensão dos escreveres na Educação a Distância. 

O argumento explicativo que trago é de que o escrever enatuado co-determina 

os processos do dar-se-conta, da co-criação e da recursividade, os quais constituem o 

aprender. Assim, pela imersão em um curso na modalidade a distância, em que o 

escrever se faz como ação recorrente, pergunto: como o escrever enatuado contribui 

com o aprender?  

A fim de investigar entendimentos sobre tal questão fui em busca de 

compreender: 
                                                           
3
 VARELA, F. El Fenòmeno de la Vida. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones S.A., 2000. p.110. 
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 os processos do aprender no escrever sobre e como experiência; 

 como as redes de conversação podem contribuir com o escrever como 

processo do aprender; 

 as co-determinações e conexões do escrever e do ler; 

 a formação do cartógrafo e a cartografia como estratégia metodológica, 

e; 

 a proposta de enação e suas implicações na pesquisa e no entendimento 

da cognição humana. 

Optei por estruturar a tese em artigos, pois este formato de escrita facilita a 

difusão da pesquisa em eventos e periódicos.  

No primeiro artigo “DO MAR AO MOODLE: UMA TRAJETÓRIA, VÁRIOS 

CAMINHOS” abordo minha implicação na pesquisa e conto os caminhos 

aparentemente contraditórios que percorri, mas que se relevaram complementares, 

caminhos de contornos e encontros com o escrever e o aprender.  

No segundo artigo, “COMPREENSÕES SOBRE O ESCREVER ENQUANTO 

EXPERIÊNCIA E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA” iniciamos a análise e a 

discussão do escrever como maneira de contribuir com o aprender. Evidenciamos a 

experiência com o escrever dos professores-cursistas do TIC-Edu e relacionamos os 

encontros desses escreveres com as compreensões que tecemos a partir do referencial 

teórico, o que possibilitou o argumento explicativo das análises. Este artigo mostra o 

processo de acoplamento com a pesquisa, quando ainda, nossa opção metodológica 

era a Análise Textual Discursiva. 

No terceiro artigo “NÓS REFLEXIVOS: A CARTOGRAFIA COMO ESTRATÉGIA 

METODOLÓGICA” fazemos as aproximações do método cartográfico com o observador 

implicado e a experiência, e apresentamos o contexto da pesquisa: onde e como está 

sendo feita a observação do fenômeno a explicar. No escrever deste artigo geramos os 

nós reflexivos da tese, os pontos de encontro e convergência entre nossas 

experiências, emoções e saberes, encontros que convergem em reflexão e produzem 

os caminhos investigativos. 

O quarto artigo, “UMA CARTOGRAFIA DO ESCREVER: EXPERIÊNCIA DE 

APRENDER NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA” aborda o escrever no espaço-contexto da 

educação a distância e no espaço-suporte das tecnologias digitais e produz a discussão 
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a partir da cartografia dos escreveres dos professores-cursistas. No cartografar desses 

escreveres emergiram os nós de compreensão “acontecimentos do escrever” e 

“implicações do ler”, os quais traduzem em texto e complexificam as compreensões 

sobre o escrever.  

No quinto artigo, “A CONSTITUIÇÃO DOS NÓS DA CARTOGRAFIA COMO 

RIZOMA E DO PESQUISADOR COMO CARTÓGRAFO” dialogamos com autores que 

abordam o rizoma e a cartografia como pesquisa, ação e produção de mundo e de 

subjetividade. Explicamos como os nós reflexivos e os nós de compreensão, 

produzidos nessa pesquisa, se constituem como rizoma na ação cartográfica e como o 

pesquisador se constitui como cartógrafo.  

O sexto artigo, “CO-DETERMINAÇÃO NA ESCRITA-LEITURA: ENAÇÃO DE UM 

TERRITÓRIO CARTOGRAFADO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA”, aborda inicialmente 

aspectos que compõe a Educação a Distância e co-determinam os modos de atuar 

nesse contexto. A partir da imersão cartográfica em escreveres de professores-

cursistas e da proposta enativa, produzimos o nó de compreensão “co-determinações 

da escrita-leitura”. Tal nó dá origem a um território constituído pelo dar-se conta dos 

professores-cursistas imersos nos afetos, linguagem, tecnologia e na reflexão sobre o 

ler e o escrever no educar, como interação e cooperação, ações que se fazem com o 

outro e potencializam o aprender. 

De um total de 123 estudantes do curso, 102 estudantes enviaram a tarefa e 

trazemos para análise e discussão nos artigos que compõe esta tese trechos dos 

escreveres de um total de 31 professores-cursistas, os quais receberam e assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido para esta pesquisa. Escrevemos três 

artigos com as análises, compreensões e cartografias desses escreveres, nos quais 

utilizamos os trechos pertinentes à temática discutida em cada artigo. No segundo 

artigo da tese, nossa primeira experiência de compreensão, identificamos a autoria 

dos escreveres através das iniciais dos professores-cursistas que contribuíram com 

este artigo. No quarto e no sexto artigo optamos por não referenciar a autoria dos 

professores-cursistas com iniciais apenas, mas com codinomes criados a partir de 

nomes, de escritores, poetas, compositores e intérpretes que inspiram, constituem e 

afetam nossos modos de escrita-leitura.  
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As reflexões, emoções, corporificações e arte nesta tese estão nas palavras. Nas 

frases, trechos de músicas e poesias transformadas em epígrafes. Numa tese sobre o 

escrever, não poderia ser diferente, as palavras produzem arte. E essas palavras dizem 

um pouco de cada texto que as sucedem e um tanto do momento em que vivi na 

escrita de cada texto. Também são arte produzidas pelas palavras alguns trechos do 

texto da tese. Arte de dar-se-conta. Arte de enagir. Arte de fugir nas próprias palavras. 

Arte de se entregar. 
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“Ana e o mar... mar e Ana  
Todo sopro que apaga uma chama  

Reacende o que for pra ficar”.  
O Teatro Mágico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO MAR AO MOODLE: 

VÁRIOS CAMINHOS EM UMA TRAJETÓRIA DE IMPLICAÇÃO NA PESQUISA 

Esse texto é uma adaptação do artigo: MOURA, A. C. de O. S. de; LAURINO, D. P. Caminhos de 

compreensão da docência. In: VII Congresso Internacional de Educação – Profissão Docente: há futuro 

para este ofício? 22 a 24 de agosto de 2011. São Leopoldo. GRAZIOTTIN, L. S. S.; MORETTI, C. Z. (Org.). 

Anais do VII Congresso Internacional de Educação – Profissão Docente: há futuro para este ofício? São 

Leopoldo: Casa Leiria, 2011. CD-ROM. 
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DO MAR AO MOODLE4: 

VÁRIOS CAMINHOS EM UMA TRAJETÓRIA DE IMPLICAÇÃO NA PESQUISA 

 

COMO ESCREVER A TRAJETÓRIA? 

Ana, filha, oceanóloga, irmã, professora da Especialização em Tecnologias da 

Informação e Comunicação na Educação e da Especialização em Educação Ambiental, 

mãe, mulher, aluna do doutorado em Educação em Ciências, amiga, designer gráfico, 

aluna a distância da pedagogia: Anas. 

Uma trajetória e implicação na pesquisa não se resumem ou cabem em um 

único texto, o texto que apresento aqui é um dos textos possíveis, um recorte de 

experiências que escolhi, para neste momento, fazer as relações com a investigação 

que apresento. 

Para tentar começar do começo terei que falar sobre minha formação inicial, 

minhas experiências com a educação, minhas inquietações sobre avaliação, sobre o 

escrever na minha trajetória e também sobre como me compreendo docente na 

educação superior. Num primeiro momento essa trajetória é apresentada em forma 

de resumo e ao longo do artigo aparece em focos mais detalhados que permitem 

conhecer não só os fatos em si, mas também as emoções que os constroem e me 

constituem. 

Eu quis ser professora, quando criança; mas, depois, desisti e escolhi estudar 

oceanografia. Queria trabalhar assim que me formasse, no entanto, não consegui nada 

em minha área e, como muitas das pessoas recém-formadas, escolhi a profissão 

mestrado. Assim, ingressei no mestrado em Educação Ambiental5, me redescobri 

enquanto pessoa, vislumbrei outras ações profissionais e, simultaneamente, comecei a 

trabalhar com Educação Ambiental no Núcleo de Educação e Monitoramento 

Ambiental – NEMA6, uma Organização Não Governamental. Com esse envolvimento, 

me identifiquei, aprendi e me envolvi significativamente com a educação. No NEMA, 

                                                           
4
 O Moodle é a plataforma utilizada para os processos educativos na EaD. “O Moodle é um software 

livre, um sistema de administração de atividades ligadas à educação”. Moodle significa: “Modular 
Object-oriented Dynamic Learning Environment, (...) objeto orientado para aprendizagem em ambiente 
dinâmico (virtual). Disponível em: <http://moodle.com.br/site/exemplo-02/>. Entenda o que é Moodle. 
Acesso em: 10 ago. 2012. 
5
 Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental – Universidade Federal do Rio Grande/FURG. 

6
 Para conhecer mais sobre o NEMA, acesse: www.nema-rs.org.br. 
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trabalhei com formação de professores e de adolescentes e ainda aprendi sobre 

gestão ao coordenar projetos e equipes. Outra experiência como educadora foi como 

tutora da especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação – 

TIC-Edu, curso desenvolvido na modalidade distância pela Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG, através do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB. Nessa 

vivência, fui agregando funções: coordenei e realizei formação continuada de 

professores e tutores para atuação a distância e, atualmente, sou professora desta 

especialização e da especialização em Educação Ambiental. 

Sucintamente essa é minha trajetória, e retilínea, com certeza não é a 

expressão que a define. Para que esses vários caminhos, experiências e escolhas façam 

sentido e revelem como essas vivências se aproximam e delineiam a pesquisa desta 

tese foi preciso que escrevêssemos7 esse texto e dialogássemos com alguns autores 

que abordam a emoção, a experiência e a docência. 

Entendo a expressão ser humano pensando no ser enquanto verbo e, como tal, 

ação, movimento de identidade e interpretação, ato de perceber, aprender, vivenciar 

e se emocionar nas experiências do dia a dia, enfim, em constante relação com o fato 

de estar atento ao mundo. Nesse exercício de ser humano, foi que, durante algum 

tempo da minha infância, eu quis ser professora, com aquela admiração que se tem, 

quando criança, pelos professores, de acolher e manifestar a afetividade, provocar 

descobertas, sorrisos... 

Por outro lado, a expressão ser humano também contempla o ser complexo, 

composto por incertezas, acertos, erros, verdades e dúvidas. E foi justamente 

subsidiada por essas incertezas de ser humana que, depois de um tempo, me 

distanciei dessa vontade de ser professora, pois de alguma maneira, os relatos da 

minha mãe (professora) sobre os vários problemas e desafios de ser professor (tais 

como a falta de interesse dos estudantes, a falta de companheirismo e coletividade 

entre o grupo de professores, as demandas das políticas públicas e o baixo salário) me 

influenciaram. Ainda assim, minha mãe, através de algumas de suas práticas, de seus 

relatos de experiências com metodologias construtivistas e dos seus trabalhos 

                                                           
7
 Este texto irá entrelaçar o escrever em primeira pessoa do singular e do plural, já que a trajetória em 

questão foi vivenciada pela autora dessa tese e sua sistematização e análise foi escrita a quatro mãos, 
com a orientadora. 
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voluntários..., foi quem também me fez conceber a educação como um espaço de 

experiência e de oportunidade de transformação social, em que o ouvir, o diálogo, a 

abertura, o comprometimento e a afetividade se tornam indissociáveis. 

Começo a contar minha implicação na pesquisa com o desejo de ser professora, 

porque hoje é esse desejo que me constitui, porque é nessa prática, da docência, que 

estou tendo a oportunidade de fazer a pesquisa e porque hoje sou também estudante 

da graduação em pedagogia para legitimar minhas práticas como educadora. 

Enricone (2006, p. 20) contribui para a compreensão de mim mesma na ação 

docente quando propõe, a experiência como um dos pilares “[...] do potencial de 

aprendizagem a serem considerados pela prática docente futura”. Na opinião da 

autora, a experiência pode ser considerada enquanto oportunidade de aprendizagem 

da docência: seja a experiência direta, as interpessoais, com as tecnologias digitais ou 

a própria leitura. Procuro, a seguir, identificar as diferentes experiências de 

aprendizagens em minha trajetória.  

 

A TRAJETÓRIA NO MAR: ALGUNS CAMINHOS DE COMPREENSÃO 

Durante a adolescência, me emocionava com histórias de vida, me sensibilizava 

com histórias de degradação humana e acreditava na esperança retratada em algumas 

histórias de superação. Porém, ainda que eu demonstrasse afinidade com questões 

sociais, típicas de serem objetos de estudo das ciências humanas, eu era também 

muito envolvida pela paixão pelo mar, pela praia, pela sensação de liberdade e pela 

curiosidade sobre o universo marinho. Assim foi que conheci e optei por cursar 

oceanografia, eu queria conhecer e pesquisar sobre o mar, esse outro mundo 

submerso em água. Quando ingressei na faculdade, já nessa época, percebia, mesmo 

de forma tímida, que eram os movimentos ecológicos que me encantavam, não a 

pesquisa dura das ciências naturais ou a pesquisa da quinta pata do copépodo8, mas os 

movimentos sociais que objetivavam não só a conservação da natureza, mas um 

mundo mais justo e mudanças para uma sociedade mais igualitária. 

Ainda na graduação, li uma reportagem de Leo Buscaglia, que contava um 

pouco da história desse professor que dava aulas de amor na University of Southern 

                                                           
8
 Copépodo é um crustáceo invertebrado aquático. Durante a graduação costumávamos utilizar a 

expressão “a quinta pata do copépodo” para caricaturar a especificidade de algumas pesquisas. 
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California - EUA. Eu nunca havia pensado em “aulas de amor”, achei essa ideia incrível. 

Após a leitura da reportagem fiquei extremamente ansiosa para descobrir sobre o que 

o professor falava; o que ensinava; como ensinava; e como ele teria conseguido, 

dentro dos rigores da academia, dar aulas de amor. Assim, busquei alguns livros de 

Buscaglia, li e me encantei ainda mais com seu trabalho educativo. 

No episódio da minha trajetória mencionado acima, identifico a experiência 

com a leitura como uma das dimensões da minha formação docente e também 

identifico, de certa forma, minha resistência em viver em coerência com minhas 

emoções, pois mesmo com o encantamento com a educação e suas possibilidades, 

continuei na oceanografia. Para Maturana (2002, p.15):  

quando mudamos de emoção, mudamos de domínio de ação. Na 
verdade, todos sabemos disso na práxis da vida cotidiana, mas o 
negamos porque insistimos que o que define nossas condutas como 
humanas é elas serem racionais. 

Seguindo minha racionalidade, permaneci no curso de oceanografia, mas 

minha emoção havia mudado, ainda que eu não tivesse percebido tal mudança. Eu 

havia encontrado respostas para uma de minhas angústias: entendia agora uma das 

formas de fazer a diferença no mundo, tarefa esta singular que cada um deve assumir 

para o bem coletivo. Mas fazer a diferença com ações como as de Buscaglia me parecia 

algo muito grandioso. Como eu poderia ser professora e dar aulas de amor? 

Mesmo sem me dar conta, até porque nem eu sabia exatamente como poderia 

mudar o domínio de minhas ações, continuei na faculdade de oceanografia, porém 

busquei outra atividade que fizesse com que eu me doasse um pouco. Foi assim que a 

experiência com a leitura “saiu da estante” e me proporcionou a descoberta de outras 

formas de ver o mundo e de compartilhar essas outras significações (ENRICONE, 2006), 

então, trabalhei voluntariamente, durante alguns meses, no Centro de Atendimento 

ao Menor – CAM, no bairro onde eu moro. Semanalmente, eu me encontrava com o 

grupo crianças e pré-adolescentes do CAM, para ajudá-los a realizar suas tarefas da 

escola e seus estudos. O que parecia um trabalho de mão única na área social era, na 

verdade, meu encontro com o processo educativo e foi com essa experiência que me 

dei conta que, nesse processo, não era possível trabalhar só com conteúdos. Eu havia 

ido ao CAM para auxiliar as crianças na realização de suas tarefas escolares, porém 
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percebi que era importante estar com o outro, conhecê-lo e aceitá-lo na convivência 

para que pudéssemos aprender.  

Educar é conviver. O educando se transforma na convivência com o 
educador. O educador ou educadora é aquele ou aquela que adota a 
tarefa de configurar um espaço de convivência onde outros se 
transformam com ele ou com ela. Para que isso aconteça, o 
educando e o educador ou educadora, devem estar no espaço em 
que se aceitam mutuamente como legítimos outros na convivência. 
(MATURANA, 1999, p.151 - tradução das autoras). 

Nesse conviver, através dessas experiências interpessoais, também descobri 

que as aprendizagens não são apenas conceituais e que o trabalho com o qual havia 

me envolvido era uma via de idas e vindas que me trazia muitos retornos. Embora não 

tivesse tido, nesse período, outro contato com os processos educativos, minha 

pesquisa na graduação com legislação ambiental me fez perceber que a educação é 

necessária em vários contextos e que não adiantavam apenas as normas, as leis e a 

fiscalização; além disso, eu estava recém-formada e não via possibilidades de ingresso 

no mercado de trabalho, desse modo, como muitos, escolhi, por ambos os motivos, 

entrar no mestrado em Educação Ambiental. 

Aqui configura-se outro encontro da minha trajetória com a docência: como foi 

minha formação para a docência? Pimenta e Anastasiou (2010b) trazem a informação 

de que cerca de 80% dos docentes universitários são especialistas, mestres ou 

doutores e problematizam a questão de que a pós-graduação tem sido considerada a 

formação para docência desses professores e futuros outros. Nesse sentido, cabe-nos 

perguntar: que formação para docência nos oferece a pós-graduação? Se pensarmos 

que a docência na educação superior apenas requer a transmissão de conhecimentos 

no ato educativo e a pesquisa na ação científica, talvez essa formação fosse mesmo 

suficiente, mas é justamente esse ponto que as autoras problematizam e fazem uma 

diferenciação entre os componentes presentes tanto na pesquisa quanto no ensino: os 

sujeitos envolvidos, os resultados, o método e o conhecimento. 

Na mencionada diferenciação, Pimenta e Anastasiou (2010b) pontuam algumas 

distâncias de cada componente em um espaço e noutro: na pós-graduação e na 

docência respectivamente. A pesquisa, geralmente, é individual e o processo educativo 

acontece no coletivo; o tempo na pesquisa é flexível e pode ser justificado e alterado; 
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na educação, esse tempo tem que se adequar ao período letivo; na pesquisa, os 

resultados são os conhecimentos gerados ao seu término; na educação, os resultados 

são novas sínteses elaboradas tanto pelo professor quanto pelos estudantes. O 

método utilizado na pesquisa é definido ao se propor o problema a ser investigado e 

deve ser aceito pela comunidade científica; a opção metodológica na educação 

depende da concepção que se tem de como se aprende, da visão de ciência, 

conhecimento e saber escolar do professor.  

Entretanto, mesmo com essas distâncias entre pós-graduação e a docência, 

para mim, a experiência do mestrado na área da educação foi um momento de 

aproximações, reencontros e encontros. Essa experiência direta, a vivência 

universitária, que comunica e interpreta diferentes experiências vividas e sentidas em 

outros tempos e lugares (ENRICONE, 2006), promoveu meu encontro com a educação 

e, a cada aula, texto e discussão, eu me via mais envolvida. Era como se reconhecesse 

os discursos e encontrasse caminhos para minhas inquietações e emoções.  

Durante o mestrado pude compreender que a educação, muito além de ser um 

processo de reprodução de conhecimentos, deve ser entendida e realizada como um 

processo de aprender a ser humano, aprender este que constrói conhecimento a partir 

de suas vivências e experiências (MOURA, 2004). Neste processo, dialoguei e aprendi 

muito com Duarte Jr. (2003) que propõe a educação (do) sensível, em que conceito e 

particularidade, abstração e concretude, espírito e corpo, pensamento e sentimento 

estejam juntos na elaboração de conhecimentos. Para o autor “[...] é preciso que se 

reconheça que são os sentimentos que guiam a razão, para que esta apreenda e 

disseque tudo aquilo que já foi sentido como importante à nossa vida” (DUARTE JR., 

2002, p. 75). 

Enricone (2006) também compreende que só o conhecimento conceitual 

(científico) não preenche a identidade docente; pois é necessário que nós, enquanto 

professores, conheçamos nossas próprias formas de aprender e que as maneiras que 

aprendemos enquanto professores ou estudantes são sim diferentes, mas podem ser 

próximas. Assim, se entendermos que, no processo educativo, tanto professor quanto 

estudante aprendem, conseguiremos entender que é necessário compartilhar espaços, 

tempos e experiências e, sob tal olhar, enquanto estudante, eu aprendia a ser 

professora. Para Maturana e Dávila (2006, p.32) “a aprendizagem é uma 
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transformação na convivência” e nessa convivência, aprendemos com os professores 

não só conceitos da disciplina que ministram, mas fundamentalmente, aprendemos o 

pensar, o reagir, o olhar e o viver que convivemos com eles. 

Acredito que somente realizar pós-graduação não habilita alguém a ser 

professor universitário, já que não oferece espaços de desenvolvimento de reflexões 

acerca dessa docência e “a formação docente para o ensino superior ainda fica a cargo 

de iniciativas individuais e institucionais esparsas” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010a, p. 

154). Por outro lado, sabemos que há um consenso em relação à formação inicial, 

sobretudo, quanto à necessidade da licenciatura para exercer a docência no campo da 

educação. Assim, vêm os questionamentos: como sou professora de especializações na 

área da educação? Que dimensões o trabalho docente no ensino superior envolve? 

Como cada acontecimento, emoção, experiência e aprendizagem pôde me constituir 

como docente universitária? 

Ao buscarmos respostas para estas indagações trazemos uma contribuição de 

Pimenta e Anastasiou (2010b, p. 178), para as autoras “a profissão docente é uma 

prática educativa [...] é uma forma de intervir na realidade social, [...] é uma prática 

social”. Importante pensar no sentido de intervenção social, para compreender as 

dimensões do trabalho docente, pois não estamos (ou, ao menos, não deveríamos 

estar), enquanto docentes envolvidos com a educação e com os estudantes, para que 

façam um exercício desta ou daquela maneira, que saibam simplesmente responder às 

questões de prova; mas sim envoltos por um sentido e um objetivo mais amplo que 

considere, sobretudo, a formação de estudantes enquanto seres humanos. Sendo 

assim, emoção, convivência e transformação são elementos do processo educativo e 

das experiências que constituem nosso exercício de ser humano a todo instante. 

Consideramos pertinente a questão da profissionalização da docência no 

ensino superior enquanto processo de delineamento da atividade docente a um 

campo de conhecimentos e competências específicos. Assim, é preciso refletir sobre 

quais são os saberes necessários à docência; saberes estes que podem ser técnicos, 

pedagógicos, políticos, éticos, estéticos e experienciais (PIMENTA E ANSTASIOU, 

2010a). Logo, foram as experiências que tive profissionalmente, somadas à emoção, 

identificação, afinidade e ao encontro com o fazer pedagógico, bem como à 
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disponibilidade de aprender habilidades e competências, as leituras e a própria 

formação na pós-graduação que possibilitaram que eu construísse saberes docentes.  

Pimenta e Anastasiou (2010b) também vão ao encontro dessa possibilidade 

quando afirmam que a profissão de professor é contornada de acordo com as 

necessidades das sociedades e se constrói nas significações sociais que lhe são 

atribuídas. Nessa perspectiva, fui então escrevendo minha prática docente no 

aprender fazer fazendo, fundamentada nas leituras, impulsionada pelas emoções e 

inspirada nas experiências enquanto estudante e enquanto educadora.  

Educadora sim, sem dúvidas, pois, junto com o Mestrado, comecei a estagiar 

no NEMA, no projeto Ondas que te quero mar: educação ambiental para comunidades 

costeiras. Um outro ambiente de formação, fora dos limites da universidade e com um 

repertório de espaços e experiências diverso e riquíssimo, no qual aprendi a dar 

sentido às informações, ressignificá-las, conhecer e valorizar o lugar onde se vive, o 

lugar que ocupamos no mundo.  

No Ondas, logo no começo, aceitei o desafio de trabalhar como educadora no 

projeto Resgatando valores: uma viagem do eu ao nós, um projeto de Educação 

Ambiental não formal, um espaço de experiências, rupturas e aprendizagens, no qual 

trabalhei por seis anos. Assumi a coordenação desse Projeto que era realizado em 

encontros semanais com adolescentes em situação de risco social. No NEMA, também 

atuei como técnica executora e coordenadora do Projeto Ondas, quando me envolvi 

com ações de Educação Ambiental dos outros projetos da ONG, bem como com a 

formação continuada em Educação Ambiental para professores da rede municipal de 

ensino. Desse modo, também tive aprendizagens na área de gestão, quando aprendi a 

coordenar, a trabalhar em equipe, a escutar o outro, a planejar, a viver agindo e 

refletindo sobre minhas ações... Para Pimenta e Anastasiou (2010b, p. 197): 

O profissional que inicia sua atuação como professor e já exerce sua 
profissão de origem como projeto de vida – com cooperação, com 
concepção de novos processos a cada desafio surgido, visando ao 
desenvolvimento social – terá mais facilidades de atuar e assumir seu 
papel profissional como docente. 

Nas experiências possibilitadas pelo NEMA, exerci a prática docente como 

atuação social, o que possibilitou dar ao meu trabalho significados e sentidos guiados 
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pela emoção e pelo compartilhar em espaços de convivência que suscitam a 

transformação. Nesses processos educacionais, pude vivenciar a experiência formativa 

do exercício de ser humano, o partilhar olhares, esquemas e leituras de mundo, 

permitindo o operar da cooperação na práxis docente.  

Dessa forma, consegui vivenciar a educação como considera Maturana (1999, 

p.41), um processo de transformação que ocorre na convivência da pessoa que está 

desempenhando o papel de professor com outras que estão atuando como estudantes 

e, nesse processo, cada pessoa “*...] se transforma em um tipo de ser humano ou 

outro segundo o curso de entrelaçamento das emoções e atuações vividas por ele ou 

por ela em suas ações recorrentes e recursivas”. 

Havia algo que me incomodava nesses processos de formação continuada: 

como saber se estavam aprendendo? Como avaliar suas aprendizagens? Como saber 

que esses espaços de formação faziam diferença em suas vidas? Como saber se 

traduziam as discussões, experiências e conhecimentos em aprendizagens nas suas 

atuações como ser humano? 

Avaliação: palavra e ação que nos dá “frio na barriga”, que nos instiga a mostrar 

o nosso melhor e que é tão difícil planejar e conceituar. Na minha trajetória docente 

trago comigo a avaliação como inquietação, angústia e busca, como maneira de 

compreender o quanto contribuí com o aprender do outro e o que o outro aprendeu e 

se essas aprendizagens transformam suas formas de pensar e agir. Buscando respostas 

para essas inquietações foi que no coletivo do Projeto Ondas comecei a propor minha 

tese (sem nem pensar no doutorado ainda): E se fizéssemos com que estes grupos 

escrevessem? E se nós escrevêssemos sobre essas experiências formativas? Assim 

propus atividades que envolvessem o escrever, em que ocorriam o registro das 

aprendizagens e reflexões, já que considero o escrever uma maneira de construir 

argumentos e conjecturas mais complexas do que a fala, além de oportunizar que 

todos envolvidos se expressem. 

Percebo também o escrever como registro e difusão de conhecimentos e 

experiências, como aquilo que permanece no tempo e, assim, além de propor o 

escrever aos grupos com os quais trabalhei, me propus a escrever como um 

movimento de conversação e aprendizagem com parceiros de ações educativas e 

autores que subsidiam nossas práticas. Nesse escrever, foi que publicamos alguns 
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livros, produto de experiências, de processos de aprendizagem e compartilhamento de 

ações. 

A partir dessa proposta escrevi junto com a equipe do Projeto Ondas os livros: 

Resgatando valores: uma viagem do eu ao nós (MOURA; PIECZARKA; SILVA, 2009) e 

Descubra a Lagoa Verde: Um passeio pelos Arroios Bolaxa, Senandes, Canal São Simão 

e arredores (MOURA; CRIVELLARO; SILVA, 2009). Juntamente com professores da Rede 

Municipal de Ensino escrevemos os livros: Lixo: o que nós temos a ver com isso? 

(MOURA; PIECZARKA; SILVA, et al., 2006) e Projeto Quero-Quero: Propostas de 

Educação Ambiental para Rede Municipal de Ensino - Rio Grande, RS (CARDOSO; 

MARTINS; MOURA, et al., 2008). Com o grupo de adolescentes do Projeto Resgatando 

Valores propusemos a escrita de um informativo - um pequeno jornal que trazia 

imagens e textos produzidos pelos adolescentes sobre as experiências que tinham no 

Projeto. O grupo de adolescentes escreveu três informativos por ano, entre os anos de 

2006 a 2009.  

Procurei, nessas escritas, vivenciar a docência como “*...+ um processo de 

reflexão sistemática e, portanto, de pesquisa por parte daqueles que pretendem 

efetivá-lo com competência e seriedade” (PIMENTA; ANASTASIOU 2010b, p. 196). 

Essas autoras sugerem a pesquisa da própria prática docente, a qual por si só já conduz 

a uma postura aberta, flexível e de coragem, como o “enfrentamento da nossa ação 

profissional” (PIMENTA; ANASTASIOU 2010b, p. 196). Para as autoras “a pesquisa 

como investigação de algo, lança-nos na interrogação, pede reflexão, crítica, 

enfrentamento com o instituído, descoberta, invenção e criação” (PIMENTA; 

ANASTASIOU 2010b, p.200). E assim, aumentam as chances de nos encontrarmos ou 

nos darmos conta das possibilidades do ensinar e do aprender e da própria 

complexidade da formação para docência.  

 

A TRAJETÓRIA NO MOODLE: OUTROS CAMINHOS 

Mais uma experiência que contribui com minha formação na docência e minha 

implicação nesta pesquisa é o trabalho com a Educação a Distância (EaD) no curso TIC-

Edu. Ao ser aprovada na seleção para tutoria, me inseri em outro espaço da educação 

e iniciei outras experiências e aprendizagens na docência, neste momento ingressei na 



24 
 

educação formal e em uma modalidade educativa que era muito nova para mim. 

Enquanto tutora fui me dando conta do quanto o escrever estava presente na EaD e o 

quanto essa mudança de espaço tranquilizava algumas das minhas inquietações sobre 

avaliação da aprendizagem. 

O atuar como tutora me fez perceber que estar na educação formal faz com 

que as relações educador-educando mudem, pois há prazos e metas a serem 

cumpridos e nesse processo o educando sabe que terá que realizar atividades que 

mostrem suas apropriações e aprendizagens. Essa circunstância facilita a avaliação e 

instiga os estudantes a participarem, organizarem seus tempos e a se 

comprometerem. Parece mais fácil porque há material concreto (escrito, desenhado, 

diagramado ou até gravado) para se avaliar, já que sistematicamente são solicitadas 

atividades avaliadas. Outro aspecto importante é a constância do escrever, uma vez 

que, no espaço formal da EaD, este faz parte do cotidiano. É preciso escrever para se 

comunicar, se aproximar, compartilhar aprendizagens e avaliar. Interessante ressaltar 

que, na EaD da FURG, as orientações são para que as avaliações sejam feitas através 

de um parecer descritivo, assim o escrever torna-se prática constante também dos 

professores e tutores. 

Após a atuação como tutora fui convidada a orientar trabalhos de conclusão de 

curso dessa especialização, na primeira oferta do curso, e, hoje, componho o quadro 

de docentes deste, o qual está em sua quarta edição a distância. Outras experiências 

na EaD foram também possibilitadas na minha atuação: formação continuada de 

tutores, formação de professores, integrante da equipe de organização de eventos da 

EaD e produção de artigos oriundos dessas experiências na Secretaria de Educação a 

Distância (SEaD) da FURG. Em 2012, por minhas inserções na EaD e experiências com a 

Educação Ambiental passei a integrar o corpo docente da Especialização em Educação 

Ambiental (UAB/FURG), experiência que possibilita o exercício do planejamento e da 

docência coletiva. 

Fui acolhida ainda em espaços da EaD fora da FURG. Em 2011 ingressei como 

estudante da graduação à distância em pedagogia na Universidade Norte do Paraná 

(UNOPAR) e produzi materiais impressos para as disciplinas de Educação Ambiental e 

Projetos de Ação Ambiental da Universidade de Santa Cecília (UNISANTA). Estas 

vivências oportunizam que eu me coloque em outros lugares da EaD: professor-autor e 
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estudante, e com isso crie mais perguntas e mais reflexões sobre os diferentes modos 

de aprender na EaD e as possibilidades do escrever nesta modalidade.  

Esses acontecimentos me fizeram perceber que, ao me movimentar em 

diferentes ações e atuações na EaD, fui provocada a atualizar-me. Obviamente que o 

contato com a EaD e com as tecnologias digitais por si só não garantem a atualização 

profissional, mas provocam a necessidade de ressignificação de algumas práticas. 

Pretto (2010, p. 163) propõe que a formação do professor para atuação na EaD 

poderia ocorrer a partir de suas experiências: 

O sujeito passaria, para tal, por um processo constante de reflexão 
sobre os acontecimentos que se sucedem, numa contínua re-
significação retrospectiva. Este não é um processo linear no tempo, 
mas, ao contrário, as re-significações acontecem na medida em que 
relações espaciais e temporais se estabelecem, mediadas e 
intensificadas pelas tecnologias digitas de comunicação. 

Procurei vivenciar minha própria formação na EaD dessa maneira, aproveitando 

as oportunidades de leitura, discussão e trabalho coletivo possibilitadas por minha 

atuação em diferentes núcleos da SEaD. Nessa trajetória, tanto na educação não-

formal através da Educação Ambiental quanto na educação formal através da EaD 

estive e estou envolvida na formação e nessas práticas, procuro vivenciar a educação 

como um processo de transformação na convivência, um espaço de diálogo entre o 

saber cotidiano e o conhecimento formal/acadêmico, num movimento de me 

constituir e me entender enquanto ser humano.  

 

IMPLICADA NA PESQUISA: NOVOS CAMINHOS 

Através de caminhos não-lineares, mas complementares, de contornos e 

encontros, abordamos neste texto minha trajetória, que do Mar ao Moodle, no fluir da 

minha práxis de viver, fiz das minhas opções e experiências profissionais ou cotidianas, 

a construção da pesquisa no doutorado. 

[...] Nós não encontramos problemas ou questões a serem estudados 
e explicados cientificamente fora de nós mesmos num mundo 
independente. Nós constituímos nossos problemas e questões ao 
fluirmos na nossa práxis de viver e fazemos as perguntas que nós, em 
nosso emocionar, desejamos fazer. Nossas emoções não entram na 
validação de nossas explicações científicas, mas o que explicamos 
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surge através do nosso emocionar como um interesse que não 
queremos ignorar, explicando o que queremos explicar, e o 
explicamos cientificamente, porque gostamos de explicar dessa 
maneira (MATURANA, 2001, p.146). 

Ao trazer comigo as inquietações sobre avaliação, as compreensões das 

possibilidades do escrever, e a própria experiência com o escrever, surge na emoção 

dessas vivencias a questão de pesquisa: Como o escrever enatuado contribui com o 

aprender? 
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“Eu quero desaprender para aprender de novo. 
Raspar as tintas com que me pintaram. 

Desencaixotar emoções, recuperar sentidos”. 
Rubem Alves 
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COMPREENSÕES SOBRE O ESCREVER ENQUANTO EXPERIÊNCIA E APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 
 

RESUMO 
 
Este artigo discute sobre o escrever como forma de contribuir com processos de 
aprendizagem no contexto da Educação a Distância. Com essa intenção, aborda-se o 
escrever enquanto experiência como um processo de conversação, um emocionar que 
se torna linguagem, gera mudanças estruturais e contribui com a autonomia e 
criatividade no espaço de convivência do escrever. Inúmeras são as possibilidades dos 
contextos do escrever, porém nessa pesquisa o foco de análise está nos escreveres de 
professores-cursistas da Especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação 
na Educação, o qual acontece a distância. Baseia-se na Análise Textual Discursiva como 
forma de evidenciar a experiência com o escrever desses professores-cursistas e 
compõe-se um metatexto em que são identificados os encontros desses escreveres 
com as compreensões tecidas pelas autoras a partir do suporte teórico que possibilita 
o argumento explicativo das análises. 
 
Palavras-chave: escrever, redes de conversação, experiência, educação à distância, 
aprendizagem. 
 
 
 

INSIGHTS ON WRITING AS EXPERIENCE AND LEARNING IN DISTANCE EDUCANTION 
 
 

ABSTRACT 
 
This article discusses the writing as a way to contribute to learning processes in 
distance education. With this intention, it approaches the writing while experience as a 
process of conversation, a stir emotion which becomes language and generate 
structural changes, created by the conviviality of writing space and treat this process as 
autonomous and creative. Endless are the possibilities of the contexts of writing, but in 
this research the focus of analysis is the writings of the teacher-students of 
Specialization in Information and Communication Technologies in Education, which 
takes place by distance. It is used Qualitative Textual Analysis as a way to evidence the 
experience with writing of the teacher-students and is composed a metatext in which 
the encounters of those writings with the comprehensions woven by the authors are 
identified from the theoretical support that enables the explanatory argument of the 
analysis. 
 
Keywords: writing, conversation networks, experience, distance education, learning. 
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COMPRENSIONES SOBRE EL ESCRIBIR COMO EXPERIENCIA Y APRENDIZAJE EN LA 
EDUCACION A DISTANCIA 

 
 
RESUMEN 
 
Este artículo discute sobre el escribir como forma de contribuir con los procesos de 
aprendizaje en el contexto de la educación a distancia. Con esta intención, se aborda el 
escribir como experiencia, como un proceso de conversación, un emocionar que se 
torna lenguaje, genera cambios estructurales y contribuye con la autonomía y 
creatividad en el espacio de convivencia del escribir. Innúmeras son las posibilidades 
de los contextos del escribir, sin embargo en esta investigación el foco de las análisis 
esta en el escribir de profesores-cursistas de la Especialización en Tecnologías de la 
Información y Comunicación en la Educación, el cual ocurre a distancia. Se basa en el 
Análisis Textual Discursivo como forma de evidenciar la experiencia con el escribir de 
esos profesores-cursistas y está compuesta de un metatexto en que son identificados 
los encuentros del escribir con las comprensiones tejidas por las autoras a partir del 
soporte teórico que posibilita el argumento explicativo de las análisis.  
 
Palabras-llave: escribir, redes de conversación, experiencia, educación a distancia, 
aprendizaje. 
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INQUIETAÇÕES SOBRE O ESCREVER 

A mão segura o lápis e começa o ‘desenho’ sobre a folha em branco... As mãos 

apóiam-se no teclado e começam a dedilhar palavras... Que ‘desenhos’, que palavras 

são essas? São significações? Expressões? Pensamentos? Reflexões? Emoções? 

Pensamos para escrever? Ou escrevemos para pensar?9 Essas perguntas trazem em si 

outros questionamentos: precisamos escolher o escrever para pensar ou o pensar para 

escrever? O pensar para escrever e o escrever para pensar contribuem com nossos 

processos de aprendizagem? Podemos sentir para escrever ou escrever para sentir? 

Aprendemos escrevendo?  

Essas perguntas nos conduzem a questão de pesquisa: como o escrever na 

experiência contribui com o aprender? Para esta investigação escolhemos o contexto 

da Educação a Distância (EaD) onde atuamos como professoras e onde o escrever é 

uma prática recorrente entre professores, tutores e estudantes. As compreensões 

sobre as possibilidades de aprender com o escrever foram feitas a partir de textos dos 

professores-cursistas da Especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação 

na Educação – TIC-Edu, oferecido a distância pela Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG, através do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.  

Com o objetivo de discutir sobre como o escrever na experiência contribui com 

o aprender no contexto da Educação a Distância, estruturamos o artigo em quatro 

eixos de discussão. No primeiro eixo trazemos uma abordagem teórica da 

compreensão sobre o escrever; no segundo descrevemos o espaço do escrever dessa 

investigação e pensamos sobre este espaço no âmbito teórico, no terceiro eixo 

trazemos os escreveres10 dos professores-cursistas para o diálogo e no quarto, 

tecemos reflexões sobre o nosso próprio escrever nesta investigação sobre o escrever.  

No primeiro eixo, denominado “Compreensões do escrever” entrelaçamos 

alguns conceitos, ‘dando voltas com’11 Varela, Thompson e Rosch (2003), para 

                                                           
9
 Marques (2006, p.15) propõe o “*...+ escrever para pensar, uma outra forma de conversar” e Galiazzi e 

Moraes (2002, p. 240) afirmam que é possível que a lógica tradicional inverta-se: “Do pensar para 
escrever desenvolve-se o escrever para pensar.” 
10

 Utilizamos ao longo desta pesquisa a expressão “escreveres” que criamos a fim de enfatizar que 
compreendemos o escrever como processo e não como algo finalizado, como poderia ser compreendida 
a palavra “escrito”. 
11

 Para Maturana (2002a), a palavra conversar vem do latim “cum”, que significa com, e “versare”, cujo 
sentido é “dar voltas com” o outro com quem conversamos.  
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compreender o escrever enquanto uma experiência; com Maturana (2001, 2002 a e b, 

2010) discutimos o escrever como um processo de conversação, um emocionar que se 

torna linguagem e gera mudanças estruturais, criadas pelo espaço de convivência do 

escrever e com Marques (2006) abordamos esse processo como coletivo, ainda que 

seja feito na singularidade.  

Ao escrevermos sobre os “Espaços do escrever” pensamos sobre os contextos 

nos quais escrevemos e delimitamos nosso foco de análise. Em “Escrever: algumas 

experiências” identificamos encontros dos escreveres das professoras-cursistas com 

nossas compreensões e com escreveres de autores que abordam o aprender e a 

experiência e assim costuramos uma rede de conversas sobre o escrever. Ao 

escrevermos “Uma Experiência com o Escrever” fazemos o fechamento das reflexões 

aqui propostas, sem, no entanto, encerrar a pesquisa e as investigações, mas, pelo 

contrário, apontar caminhos para que outras investigações e compreensão possam ser 

realizadas. 

 

COMPREENSÕES DO ESCREVER 

Para que pudéssemos investigar sobre o escrever e, agora, para que possamos 

compartilhar esta pesquisa, é necessário apresentarmos a rede conceitual que 

construímos sobre o escrever. Compreendemos o escrever como ação, reconstrução e 

movimento, entendemos o próprio escrever como experiência e, por isso, nosso foco 

de pesquisa está no escrever e não na escrita: “*...+ não se pode confundir o escrever 

com a escrita, a ação com a obra finalizada”, porque o “escrever se faz assim forma de 

vida consciente, reflexiva, aberta sempre a novas aprendizagens...” (MARQUES, 2006, 

p.12).  

Dessa forma, propomos entender o escrever como experiência, no sentido de 

ação incorporada, que acontece na atenção, a qual é uma prática que tem como 

objetivo “*...+ levar a pessoa a tornar-se atenta, experienciar o que a mente está 

fazendo enquanto ela o faz, estar junto com a própria mente” (VARELA, THOMPSON E 

ROSCH, 2003, p. 40). Podemos então, compreender o processo do escrever como 

forma da pessoa que escreve experienciar, assimilar, reviver e refletir sobre a própria 

experiência. Ao se escrever a reflexão - o relato, o registro da experiência - com 
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atenção/consciência, ou seja, como ação incorporada, a reflexão passa a ser não 

apenas sobre a experiência: 

[...] mas ela própria é uma forma de experiência – e a forma reflexiva de 
experiência pode ser desempenhada com atenção/consciência. Quando a 
reflexão é feita dessa forma pode interromper a cadeia de padrões de 
pensamentos habituais e preconcepções, de forma a ser uma reflexão 
aberta – aberta a possibilidades diferentes daquelas contidas nas 
representações comuns que uma pessoa tem do espaço da vida (VARELA, 
THOMPSON E ROSCH, 2003, p.43).  

Assim, a aprendizagem pode se construir, ao processar a experiência e explicá-

la, através da linguagem escrita. A experiência do escrever pode ser também 

compreendida como uma rede de conversação entre interlocutores imaginários e/ou 

autores, criando espaços de convivência: 

O escrever é isso aí: interlocução. Quais os interlocutores nesse ato 
aparentemente tão pessoal, solitário, reservado, silencioso? Os possíveis 
leitores que, parecendo tão distantes, já me estão espionando, indiscretos e 
metidos; os amigos a quem vou mostrando o que escrevo; os muitos 
autores que vão enriquecendo a listagem de minhas referências 
bibliográficas; os que estão com a mão na massa das práticas que busco 
entender (MARQUES, 2006, p.26). 

Nesse sentido é que entendemos o escrever como uma rede de conversação, 

na qual vários interlocutores se expressam e movimentam o escrever, de forma 

recursiva, reflexiva, inquietante, emocional. Para Maturana (2001, p. 98), “existimos 

como seres humanos no domínio da linguagem: é na linguagem, nas coordenações de 

ação que acontece isso da conversação, do discurso, da reflexão, da poesia”.  

Nestas redes fechadas de coordenações consensuais de emoções e 
linguagem, nossas ações e o fluxo de nossas ações na linguagem mudam ao 
mudarem nossas emoções, e nossas emoções e o fluxo de nosso emocionar 
mudam ao mudarem nossas coordenações de ações na linguagem. Chamo 
de conversação nossa operação nesse fluxo entrelaçado de coordenações 
consensuais de linguajar e emocionar e chamo de conversações as 
diferentes redes de coordenações entrelaçadas e consensuais de linguajar e 
emocionar que geramos ao vivermos juntos como seres humanos 
(MATURANA, 2001, p.131). 

Consideramos assim o escrever como processo coletivo de escritas singulares. 

Tais escritas são coletivas quando pensamos nos supostos leitores, nos autores com 

quem se conversa e nas experiências singulares e coletivas de quem escreve. Também 

o escrever pode ser coletivo quando se constrói por si mesmo em espaços de 
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convivência, como nos fóruns de discussão, por exemplo. Dessa maneira assumimos 

que ao escrever aprendemos pela convivência e pelas transformações decorrentes 

dela, na aceitação do outro e no nosso emocionar.  

Se o ato de escrever é um processo de conversação, e se este acontece de 

forma recorrente, o escrever pode ser também recursivo e possibilitar a 

aprendizagem, pois para Maturana (2010) ao conviver em uma rede de conversação 

desencadeamos transformações recorrentes, mudanças estruturais, perturbações, em 

movimentos de coordenações de coordenações de ações12. E assim criamos um espaço 

de convivência em que ensinamo-nos mutuamente, aprendemos juntos ao escrever 

em uma rede de conversação. 

Desse modo, “escrever, além de contribuir com a reflexão *...+, colabora para 

exercício da memória, para a elaboração do pensamento coerente e o 

desenvolvimento do raciocínio” (MOURA, et. al., 2009, p. 44). Escrever tem esse 

sentido de processo: enquanto escrevemos, fazemos reflexões, conexões; 

reestruturamos, ressignificamos, revemos, revivemos e vivemos; processo esse que 

vem junto com os leitores e as leituras que serão feitas. O escrever tem essas 

compreensões, tem esse sentido processual, esse sentido de aprender na/pela própria 

ação. 

Através das nossas interlocuções com estes autores entrelaçamos conceitos 

para algumas compreensões do escrever enquanto experiência e processo do 

aprender, na intenção de buscar algumas compreensões sobre como escrever na 

experiência contribui com o aprender a partir das reflexões dos professores-cursistas 

sobre o escrever. 

 

ESPAÇOS DO ESCREVER 

Escolhemos para esta pesquisa, olhar, ler e investigar o escrever na EaD 

mediado pelas tecnologias digitais, por ser um dos campos em que atuamos 

profissionalmente e pelo fato do escrever ser experienciado como forma de 

comunicação e interação. Com a EaD, é possível recriar a cultura de leitura e escrita no 

meio digital, no qual a leitura e a escrita também ocupam o lugar de registro e podem 

                                                           
12

 Para Maturana (2006), as coordenações de coordenações de ações relacionam-se com a história de 
interações recorrentes e com os consensos estabelecidos na convivência.  
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trazer a apresentação do apreendido, das compreensões e significações, além de se 

constituir no espaço recorrente de comunicação, de trocas de mensagem, de 

concepções, de entendimento e de aprender.  

Como nos aponta Recuero (2009, p.120) a comunicação mediada pelas 

tecnologias digitais “*...+ é um tipo de comunicação que ainda privilegia especialmente 

o texto, mais do que o som e o vídeo (apesar de seu desenvolvimento em hipermídia, a 

maior parte das ferramentas de comunicação ainda é principalmente textual *...+)”.  

[...] na EaD, é possível oferecer situações de aprendizagens significativas a 
partir do conversar pela escrita, considerando que essa é um dos principais 
elementos constitutivos dessa modalidade de educação. Isso devido à 
necessidade da mediação tecnológica e da diminuição da distância 
transacional, pois esses dois fatores exigem que os estudantes e professores 
desenvolvam as habilidades de conversar através da leitura e da escrita, de 
estabelecer um diálogo mediado pela tecnologia, além de repensar seus 
papéis de educadores e de estudantes (DUVOISIN, VANIEL, MOURA e 
LAURINO, 2009, p.07). 

Por perceber a EaD como este espaço que propicia e instiga o escrever e por 

nossa atuação no Curso de Especialização em Tecnologias da Informação e 

Comunicação na Educação, o qual acontece na modalidade a distância, escolhemos 

como foco de análise escreveres singulares produzidos por estudantes desse curso. Os 

estudantes desta especialização são, principalmente, professores, e o escrever é uma 

prática cotidiana das suas atividades acadêmicas dentro do curso através de fóruns e 

tarefas.  

Compartilhamos neste artigo os primeiros encontros e compreensões com o 

escrever, os quais foram realizados a partir dos escreveres de algumas professoras-

cursistas13 em uma das tarefas propostas durante o primeiro semestre de curso. De 

um total de 123 estudantes do curso, foram enviadas 102 tarefas e trazemos para 

análise e discussão deste artigo trechos das reflexões de 10 professoras-cursistas. 

Na tarefa em questão foi solicitado que as professoras-cursistas escrevessem 

um texto tecendo considerações acerca das propostas e participações nos fóruns, 

conforme detalhado no quadro a seguir. 

 

                                                           
13

 Optamos por identificar as participantes dessa pesquisa dessa forma, pois atuam como professoras e 
estão como cursistas da especialização e os escreveres singulares analisados são todos de mulheres. 
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Quadro 01 – Enunciado da tarefa 

Nesta tarefa vocês deverão escrever um texto tecendo considerações sob duas 
perspectivas: 

• Com relação às propostas elaboradas pelos professores nos fóruns; e 
• Com relação a sua própria participação e aprendizagens. 

Para isso vocês deverão ter como referência o Fórum A conversa mediada pela 
escrita14 o qual apresenta uma proposta de discussão relacionada aos textos 
Conversar pela Escrita15 e Rede de conversação, formação de professores e 
tecnologias digitais16, todos referentes a aula 04. 

Então, a partir das discussões apontadas nestes textos analisem e avaliem 
este fórum de acordo com as seguintes questões orientadoras: 

• Com relação as propostas de discussão elaborada pelos professores 
 Estavam claras? 
 Estimularam você a refletir? Por quê? 
 Instigaram você a ler o texto para participar? 
 Você sentiu-se a vontade para colocar suas experiências? 
• Com relação a sua própria participação e aprendizagens 
 A maneira como você postou favoreceu o diálogo com os colegas? 

Como? 
 Que contribuições os textos trazem para você conhecer as formas de    

participação nos fóruns? 
 De que maneira os textos abordam a questão da aprendizagem nos 

fóruns? 

Procurando responder estas perguntas elabore um texto único e coeso, no 
qual você deverá citar fragmentos dos textos lidos para dialogar com suas 
percepções, análises e avaliação. 

Bom trabalho! 

 

Optamos por selecionar esta tarefa para a investigação das experiências do 

escrever, pois esta atividade produziu textos que abordam a experiência e a reflexão 

sobre o escrever em fóruns. Assim, esta produção possibilita investigarmos não só os 

                                                           
14

 Este fórum foi proposto na aula anterior a solicitação da tarefa apresentada no Quadro 01. Os 
professores-cursistas participaram deste fórum para discutir sobre as possibilidades de aprender ao 
conversarem nos fóruns do curso. 
15

 DUVOISIN, I. A.; VANIEL, B. V.; MOURA, A. C. de O. S. de; LAURINO, D. P. Conversar pela escrita: 
possibilidades de aprendizagens na educação a distância. I Encontro Internacional do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil Brasília, 23, 24 e 25 de novembro de 2009. 
16

 RODRIGUES, S. C.; MARASCHIN, C.; LAURINO, D. P. Rede de conversação, formação de professores e 
tecnologias digitais. Disponível em: http://www.ufpel.edu.br/fae/caduc/downloads/n30/14.pdf. Acesso 
em: 04 mar. 2010.  
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escreveres produzidos, como também a reflexão sobre o próprio escrever; nos permite 

compreender o escrever em um contexto singular – a tarefa; sobre o escrever no 

coletivo – o fórum.  

Acreditamos que o escrever singular das tarefas propicia a criação de textos 

reflexivos, em que os estudantes validam, contrapõem e argumentam com suas 

próprias significações e dialogam com autores. Já os fóruns, propiciam que redes de 

conversação dos escreveres singulares sejam criadas e nestas redes cada participante 

expõe, compartilha e faz a recursão de suas próprias concepções, permitindo a 

construção de significados através da interação, pelas desconstruções e reconstruções, 

em um movimento recursivo, de “ouvir” e “falar”.  

A análise dos escreveres foi inspirada na metodologia de Análise Textual 

Discursiva - ATD, a qual busca a compreensão de textos escritos por diferentes autores 

(sujeitos da pesquisa) e a partir desta compreensão cria um outro texto a fim de 

comunicar o aprendido. Essa análise “*...+ opera com significados construídos a partir 

de um conjunto de textos. Os materiais textuais constituem significantes a que o 

analista precisa atribuir sentidos e significados” (MORAES, 2003, p.192).  

Três etapas distintas compõem a proposta metodológica da ATD: a 

desconstrução do texto e unitarização; a categorização; e a construção de um 

metatexto. A unitarização acontece quando se identificam as ‘unidades de análise’, 

que são fragmentos do texto ao qual atribuímos significados. A segunda etapa 

caracteriza-se pela categorização dos sentidos implícitos e/ou explícitos no texto, ou 

seja, pelo agrupamento das unidades de análise por significado. As categorias são 

utilizadas como modo de focar o todo por meio das partes, elas constituem-se de 

diferentes perspectivas do tema da pesquisa, sem que se perca a visão do todo 

(MORAES, 2003). Depois de realizada a categorização, Moraes (2003) propõe a 

construção do metatexto (terceira etapa), no qual "a pretensão não é o retorno aos 

textos originais, mas a construção de um novo texto, um metatexto que tem sua 

origem nos textos originais, expressando um olhar do pesquisador sobre os 

significados e sentidos percebidos nesses textos” (MORAES, 2003, p.201).  

Esta terceira etapa da análise caracteriza-se como um texto que combina 

descrição e interpretação. Descrição pois, de acordo com Moraes (2003), este texto 

apresenta diferentes elementos do tema da pesquisa, enumerando suas qualidades, 
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características e propriedades, ou seja, permanecendo em um nível concreto do tema 

estudado. A interpretação é uma necessidade vista pelo autor, como forma de 

complementar a análise, teorizando e dialogando com diferentes autores para mostrar 

novas compreensões atingidas dentro da pesquisa.  

Assim ao lermos as tarefas das professoras-cursistas, nosso material de análise, 

fomos grifando trechos nos quais apareciam reflexões sobre suas experiências nos 

fóruns e com o escrever. Nesse movimento identificamos unidades de significado que 

trazem como temas: dificuldades em escrever, recorrência, criatividade e autonomia, 

aceitação do outro, conversa com autores, rede de conversação, tecnologia e 

experiência. Porém não as agrupamos em categorias, uma vez que, percebemos 

entrelaçamentos entre as unidades/temas, e a separação em categorias fragmentaria 

essa relação. Dessa maneira consideramos pertinente construir o metatexto a partir 

das unidades, as quais aparecem no fluir do escrever desse metatexto.  

Para Moraes (2003, p. 206): 

A produção de um metatexto descritivo-interpretativo, uma das formas de 
caracterizar a análise textual qualitativa, constitui-se num esforço em 
expressar intuições e novos entendimentos atingidos a partir da 
impregnação intensa com o corpus da análise. É, portanto, um esforço 
construtivo no sentido de ampliar a compreensão dos fenômenos 
investigados. 

Tramamos uma teia entre nossas conversas com os autores, possibilitada pela 

revisão bibliográfica; as unidades de texto dos escreveres das professoras-cursistas17; e 

nossas experiências e olhares enquanto pesquisadoras para produzir um argumento 

explicativo sobre o escrever, o qual se constitui como o metatexto “Escrever: algumas 

experiências”.  

 

ESCREVER: ALGUMAS EXPERIÊNCIAS 

Ao ler os escreveres singulares das professoras-cursistas identificamos 

encontros das suas experiências/percepções sobre o escrever, com os conceitos e 

entendimentos que fomos tecendo nessa pesquisa. Como primeira reflexão sobre as 

experiências do escrever trazemos alguns apontamentos sobre as dificuldades em 

                                                           
17

 A fim de evidenciarmos os escreveres das professoras-cursistas, marcamos seus textos com aspas 
simples e itálico, seguidos das suas iniciais. 
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escrever, sobre como a recorrência do escrever facilitou o próprio escrever e os 

desafios do escrever na EaD mediada pelas tecnologias digitais, espaço em que é 

necessário escrever para conversar, dialogar e aprender.  

‘No começo não me senti muito a vontade em escrever sobre as minhas 

aprendizagens, mas a cada semana, eu conseguia interagir com mais facilidade...’ - 

CSA. A mensagem expressa por esta professora-cursista evidencia a importância da 

recorrência na experiência do escrever, recorrência esta entendida como o acontecer 

de novo de uma ocorrência, ou seja, uma ocorrência que se repete, mas não se replica 

(Maturana, 2002b). Para o autor estamos em constantes interações recorrentes com o 

meio no fluir de nossas vidas e nestas interações são desencadeadas mudanças 

estruturais em nós e no meio, mesmo sem querermos, quer dizer vivemos 

experienciando situações recorrentes, mas nunca replicadas.  

A escrita de EDV mostra a recorrência de maneira ainda mais clara: ‘[...] às 

vezes, não é tão fácil escrever, pois ainda não estou tão a vontade e as palavras 

teimam em não sair. Desde o início do curso até agora, a quinta aula, já estou sentindo 

progresso, e o medo de errar, no desenvolver as tarefas e de enviar, e até mesmo de 

colocar as reflexões feitas através das leituras, começam a surgir com uma segurança 

maior’. Outra professora-cursista traz ainda a questão das mudanças suscitadas pelas 

interações recorrentes: ‘Acredito que esta interação efetivada pelo compartilhamento 

de mensagens escritas permite a troca de idéias, opiniões e experiências muito 

diversificadas e que se fazem enriquecedoras para todos os usuários que se encontram 

em processo de formação ‘- SRKB. 

Nessa unidade de texto observamos que a professora-cursista compreende o 

quanto as interações mediadas pelo escrever também contribuem com o processo 

formativo, o que vai ao encontro do entendimento de Maturana (2002b, p.59) sobre 

nossa história de interações recorrentes e a maneira contingente com que ocorrem em 

nós mudanças estruturais: 

Toda interação implica num encontro estrutural entre os que interagem, e 
todo encontro estrutural resulta num desencadilhamento ou num 
desencadeamento de mudanças estruturais entre os participantes do 
encontro. O resultado disto é que, cada vez que encontros recorrentes 
acontecem, ocorrem mudanças estruturais que seguem um curso 
contingente com o curso desses. Isto acontece conosco no viver cotidiano, 
de tal modo que, apesar de estarmos, como seres vivos, em contínua 
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mudança estrutural espontânea e reativa, o curso de nossa mudança 
estrutural espontânea e reativa se faz de maneira contingente com a 
história de nossas interações.  

Além da recorrência, as professoras-cursistas também apontam a experiência 

do escrever em fóruns de discussão como uma experiência que possibilita a 

autonomia, no sentido de ter iniciativa em apresentar suas concepções e de ser 

responsável pelas mesmas. ‘Colocar nossa opinião requer responsabilidade e muitas 

vezes reli meus textos para que eu tivesse a certeza de que conseguiria atingir o 

objetivo a que me propus ao escrever’ - LEH.  

Outra professora-cursista também identifica a autonomia como possibilidade, 

mas neste caso refere-se a autonomia coletiva, quando aborda a questão das 

discussões poderem ser organizadas e mediadas não apenas por professores e tutores, 

mas pelos próprios cursistas. ‘Da análise das falas abordadas no Fórum pelos meus 

colegas percebi que a atividade interativa foi a ferramenta de maior troca entre nós 

mesmos, pois possibilitou que todos interagissem expondo convicções e opiniões sem 

precisar da intervenção de um professor. A autonomia aos poucos viabiliza confiança 

para demonstrar através da escrita um posicionamento fundamentado através das 

leituras propostas’ - CGR. 

A unidade de texto de CGR traz ainda outra reflexão importante quando ela fala 

sobre trazer na escrita as leituras realizadas. Para Marques (2006, p. 24) “o apoio 

bibliográfico se deve buscar na hora do escrever, para que seja inspiração, ajude a sair 

dos impasses, a descortinar novos horizontes e caminhos, não em simples cópia, 

ajuntamento de citações artificialmente arranjadas para ostentar erudição”, e sim no 

sentido da co-autoria, do escrever junto com, da conversa. 

O escrever aparece ainda compreendido como um processo de criatividade 

quando a professora-cursista SRKB percebe: ‘[...] o fórum enquanto um espaço 

interacional/interativo que torna o educando co-criador de todo o conteúdo discursivo’. 

As professoras-cursistas revelam que suas compreensões sobre o escrever aproximam-

se da proposta de Marques (2006, p.21) sobre o “*...+ ato de escrever, mais criativo e 

menos preso às peripécias e marcas da escrita em nosso mundo propenso a se 

reproduzir no que já é”, quando compreendem que são co-criadoras, são ativas no 

processo educativo. 
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Juntamente com as percepções das potencialidades do escrever para si 

mesmas, as professoras-cursistas também observam que: ‘Não é sempre fácil colocar 

aquilo que pensamos num fórum, principalmente porque podem surgir discordâncias e 

devemos estar preparados para aceitar a visão de cada um’ - LEH. Neste mesmo 

sentido Maturana (2002b, p.66) nos diz que “a aceitação do outro como um legítimo 

outro não é um sentimento, é um modo de atuar” e esse modo de atuar é 

imprescindível para o nosso linguajar.  

A professora-cursista SRKB também traz à tona a questão da aceitação do 

outro: ‘[...] a partir da interação nos fóruns se torna visível a reflexão que possibilita 

uma afetiva interação entre os sujeitos envolvidos no processo educacional e 

caracteriza-se como um instrumento mediador de aprendizagem’. Neste relato 

encontramos a emoção como mediadora da aprendizagem através da afetiva 

interação mencionada e neste caminho “o amor é a emoção que constitui as ações de 

aceitar o outro como um legítimo outro na convivência. Portanto, amar é abrir um 

espaço de interações recorrentes com o outro, no qual sua presença é legítima, sem 

exigências” (MATURANA, 2002b, p.67). 

No escrever aparentemente solitário, as professoras-cursistas vão se dando 

conta que estão imersas em uma rede de conversação também com os autores com os 

quais dialogam: ‘Acredito que as leituras me fizeram perceber a importância da escrita 

na formação, na autonomia, na geração de aprendizagens de forma efetiva que 

proporciona a formação de teias de conhecimento coletivas’ - CSA. E CBV acrescenta: ‘o 

conversar pela escrita [...] exige que nossas ponderações e argumentações sejam 

objetivas e embasadas em leituras que nos permitem analisar os assuntos em pauta 

dentro de um contexto maior. A constante leitura e a participação efetiva nos fóruns 

contribuem para que tenhamos facilidade em expor nossas opiniões de maneira 

consistente’.  

Marques (2006, p.24) contribui para a compreensão sobre os objetivos das 

leituras de apoio, para o autor, estas “*...+ devem ser pontuais e pontuadoras, isto é, 

devem ocorrer no momento preciso e circunscrever-se ao assunto da conversa, com o 

destaque do que parecer pertinente ao caso”, o conversar com os autores no 

momento de escrever contribui para organizar algum impasse e para expandir o olhar.  
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Na concepção de rede de conversação das professoras-cursistas foi incluído o 

coletivo que foi se constituindo no curso, quando DSM expõe que ‘durante a interação 

nos fóruns com os professores, tutores e colegas, percebi a articulação (trama) de 

redes de conversações que possibilitam a interlocução entre os saberes, tecendo um 

saber autônomo e ao mesmo tempo dinâmico. O individualismo, aos poucos, deixa de 

ser o eixo norteador da construção do conhecimento e passa a fazer parte de uma rede 

de troca de conhecimentos...’. Nesta unidade de texto a professora-cursista 

compreende que o escrever em rede promove uma rede de aprendizagens, a qual só 

se delineia dessa forma, segundo Maturana (2002b), não pelo encontro, mas pela 

emoção que o constitui. Para o autor de nada adianta um discurso impecável se o que 

“fala” e o que “escuta” o fazem a partir de diferentes emoções.  

Ainda a mesma professora-cursista, em outra unidade de texto complementa a 

ideia de aprender em rede quando escreve que: ‘com o trabalho através da interação 

em rede pude perceber que já não sustento minha individualidade, pois construo 

coletivamente o meu saber e o meu fazer. Explorando o aspecto significativo deste 

“coletivo” posso repensar o meu “fazer”’ - DSM.  

Na escrita de DSM fica nítida a relação do escrever e o fazer, bem como quando 

LRM escreve: ‘Não posso deixar de falar sobre a formação em rede que dá um suporte 

ao cursista porque possibilita o aluno comparar, expor, escutar, pensar no outro. Os 

fóruns tiveram essa característica, possibilitaram este tipo de postura, pois ao entrar 

em contato com a escrita dos colegas tivemos que repensar, construir, elaborar, 

desconstruir, perceber nossos equívocos, entender melhor algo que não estava 

compreendido’. Nesse escrever observamos mais um encontro das reflexões das 

professoras-cursistas com a compreensão de Maturana (2002b, p.89) de que as 

palavras surgem na convivência e na convivência podem ser transformadas: 

[...] mudar os significados das palavras implica mudar os domínios de ação, e 
mudar os domínios de ação implica mudar o modo de conviver. E por isso 
também é certo que, se não se mudam as palavras, não mudam as ações 
que elas configuram, e não muda o modo de viver.  

No escrever de outra professora-cursista vem a tona a abordagem sobre a 

mudança das palavras e dos domínios de ação, ou seja, a relação entre falar e fazer, 

em uma mescla das aprendizagens suscitadas pelo escrever e também pela leitura: ‘As 
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várias postagens que foram surgindo, com uma grande contribuição para o saber, 

envolvendo aprendizagem e tecnologias, incentivaram-nos a discussão, como forma de 

participação nos fóruns. A leitura das mensagens dos colegas nos remete à análise, 

reflexão e transformação das ideias compartilhadas, que não termina assim, mas é 

novamente repassada como uma nova reflexão através da escrita novamente no 

fórum, sendo, portanto, uma única postagem, sendo transformada em várias outras 

informações para qualificar nosso processo de troca de conhecimento’ - ANK. 

Esta rede de conversação como um processo uno está presente em outro 

escrever, no qual a professora-cursista observa que o estar nesta rede não é apenas 

uma transposição de espaços ou ferramentas tecnológicas. Para DSM: ‘A interação 

através da escrita demonstra-se “cíclica” no sentido em que se propõe que haja 

mudanças na forma de ser e fazer e não simplesmente a troca de espaço-sala de aula e 

o espaço virtual’.  

Tal reflexão sobre ser e fazer nos remete a consideração de Maturana (2001, p. 

181) que afirma: “portanto, são nossas emoções que guiam nosso viver tecnológico, 

não a tecnologia em si mesma *...+”. Importante essa unidade de texto trazer a questão 

das tecnologias digitais não como condutoras dos processos de aprendizagem, 

principalmente porque estamos no espaço da EaD. Neste espaço compreender as 

tecnologias digitais como meio de interação, possibilita não perdermos de vista que 

estamos ou não imersos e ativos em um processo educativo pelas nossas emoções e 

não sendo conduzidos por este ou aquele artefato tecnológico. 

Nestes três últimos escreveres, as professoras-cursistas expressam o escrever 

enquanto experiência, a qual também se referem Varela, Thompson e Rosch (2003, 

p.156) quando dizem que: 

[...] devemos inverter a atitude representacionista e tratar o conhecimento 
dependente do contexto não como um artefato residual que pode ser 
progressivamente eliminado pela descoberta de regras mais sofisticadas, 
mas como, na verdade, a própria essência da cognição criativa.  

Neste mesmo sentido escreve LSN que: ‘[...] os fóruns funcionam como um 

"berçário de idéias", onde escrevemos nossos primeiros conhecimentos, e com as 

leituras e discussões dos temas propostos, vamos conversando, repensando e 

qualificando nossas concepções’. Atuando nos fóruns e os compreendendo desta 
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maneira podemos exercitar a cognição criativa na qual “o conhecimento é resultado 

de uma interpretação contínua que emerge de nossas capacidades de compreensão” 

(VARELA, THOMPSON e ROSCH, 2003, p. 157).  

A experiência de compor esta rede de conversação, a qual foi produzida pelo 

exercício de escrever o metatexto, possibilitou que ampliássemos as tessituras de 

compreensão sobre o escrever, entendido agora em outras perspectivas, que não só 

da conversa, experiência e coletividade.  

 

UMA EXPERIÊNCIA COM O ESCREVER 

Esta pesquisa sobre o escrever possibilitou que exercitássemos nossos próprios 

movimentos de escrever como uma experiência, na qual estivemos imersas e atentas. 

Fizemos desta reflexão, não apenas uma reflexão sobre a experiência, mas ela mesma 

como a própria experiência na qual estivemos em interações recursivas com os autores 

e os textos das professoras-cursistas, os quais, a cada nova leitura nos mostravam as 

possíveis tessituras para nossas compreensões e aprendizagens. 

Observamos na tessitura composta entre os escreveres de autores que 

subsidiaram esta pesquisa e os escreveres das professoras-cursistas que, ao escrever e 

fazer desse escrever um escrever coletivo, que se constrói em espaços de convivência, 

podemos aprender, num movimento processual de escrever e reescrever. Assim 

complexificamos o entendimento do escrever não só como experiência, mas que suas 

compreensões se fazem na experiência de interação e conversa mediadas pela escrita. 

Foi também possível identificar que a rede de conversação possibilitada por fóruns de 

discussão se constitui como um todo significativo no qual o movimento e a mudança 

das palavras geram mudanças nos domínios de ação e esses provocam mudanças nos 

modos de conviver possibilitando o aprender e a cognição criativa. 

A partir deste artigo fica a vontade de identificar e compreender as conexões e 

complexificações do discurso ao se escrever; quais as contribuições da EaD e das 

tecnologias digitais para o ato de escrever; e as mudanças trazidas com a escrita 

digital. 
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 "Nuestro cuerpo y lo que llamamos la vida, 
desde sus orígenes hasta nosotros, 

es una historia ininterrumpida de gestación de mundos que 
vamos habitando a través de nuestra sensorialidad 

(formas, colores, movimientos) 
a través de diferentes procesos generativos 

(categorías, memorias, emociones)". 
Fernando Flores e Francisco Varela 
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NÓS REFLEXIVOS: A CARTOGRAFIA COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
 
 
RESUMO 
 
Este artigo traz aproximações do método cartográfico a partir dos estudos de Virgínia 
Kastrup, com o conceito de enação e de observador implicado, proposições de 
Francisco Varela e Humberto Maturana, autores que orientam os caminhos 
investigativos produzidos. Que movimento é esse que faz a pesquisa? Como 
acompanhar processos? Como compreender que os processos nos transformam? O 
que significa dizer que os processos produzem mundos? Com base nesses 
questionamentos o artigo compartilha um processo ao invés de trazer resultados, 
cartografa a cartografia como estratégia metodológica e produz nós reflexivos, pontos 
de encontro e convergência das experiências, emoções e saberes das pesquisadoras. 
Tais nós reflexivos são conceitos e compreensões que interferem e rompem a 
trajetória da pesquisa e provocam a reconstrução dos caminhos mesmo antes deles 
existirem. 
 
Palavras-chave: cartografia, metodologia de pesquisa, enação, observador implicado. 
 
 
 

REFLECTIVE KNOTS: CARTOGRAPHY AS A METHODOLOGICAL STRATEGY 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents approaches approximations of cartographic method from Virginia 
Kastrup’s studies, with the concept of enaction and implicated observer, propositions 
of Francisco Varela and Humberto Maturana, authors who guided the investigative 
paths produced. What is this movement that makes research? How to monitor 
processes? How to understand that processes change us? What does it means stating 
processes change worlds? Based on these questions the article shares a process 
instead of bringing results, maps the cartography as a methodological strategy and 
produces reflective knots, meeting points and convergence of experiences, emotions 
and knowledge of the researchers. Such reflective knots are concepts and 
understandings that interfere and disrupt the course of the research and cause the 
reconstruction of roads even before they exist. 
 
Keywords: cartography, research methodology, enaction, implicated observer 
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NUDOS REFLEXIVOS: LA CARTOGRAFÍA COMO ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
 
RESUMEN 
 
Este artículo trae aproximaciones del método cartográfico a partir de los estúdios de 
Virgínia Kastrup, com el concepto de en acción y de observador implicado, 
proposiciones de Francisco Varela y Humberto Maturana, autores que orientan los 
caminos investigativos producidos. Qué movimiento es ese que hace la investigación? 
Como acompañar procesos? Como comprender que los procesos nos transforman? 
Que significa decir que los procesos producen mundos? Con base en esos 
cuestionamientos el artículo comparte un proceso en vez de traer resultados, 
cartografía la cartografía como estrategia metodologica y produce nudos reflexivos, 
puntos de encuentro y convergencia de las experiencias, emociones y saberes de las 
investigadoras. Tales nudos reflexivos son conceptos y comprensiones que interfieren 
y rompen la trayectoria de la investigación y provocan la reconstrucción de los caminos 
incluso antes de que existan.  
 
Palabras clave: cartografía, metodología de investigación, en acción, observador 
implicado. 
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MOVIMENTOS E EMOÇÕES DO CARTÓGRAFO 

“*...+ a pesquisa se faz em movimento, no acompanhamento de processos, que 

nos tocam, nos transformam e produzem mundos” (BARROS E KASTRUP, 2012, p.73). 

Optamos por começar este artigo por essa afirmação que mesmo simples, traz em 

cada palavra, implicada nos desenhos da sua escrita, conceitos que produzem os 

modos de compreensão que nos constituem e constituem essa pesquisa. Ao longo do 

texto buscaremos conversar sobre algumas perguntas que elaboramos para esclarecer 

o porquê dessa frase inicial traduzir tanto da nossa escolha metodológica: O que 

significa dizer que os processos produzem mundos? O que é a produção de mundo? 

Que movimento é esse que faz a pesquisa? Que processos estamos acompanhando? 

Como acompanhar processos? Como compreender que os processos nos tocam? Nos 

transformam?  

Antes de conversarmos sobre as perguntas, é necessário explicar porque nossa 

estratégia metodológica é a cartografia. Escolhemos a cartografia porque escolhemos 

escrever mapas, não com direcionamentos, mas com experiências, não estáticos, mas 

com movimento e liberdade de mudança, não padronizados, mas com emoção.  

Os mapas que escrevemos nesse artigo foram produzidos a fim de que 

cartografássemos o cartografar, a fim de que encontrássemos nossa estratégia 

metodológica a partir dos referenciais teóricos que subsidiam nossas compreensões e 

experiências.  

Queremos produzir um território e “o território não se constitui como um 

domínio de ações e funções, mas sim como um ‘ethos’, que é ao mesmo tempo 

morada e estilo”(ALVAREZ E PASSOS, 2012, p.134 – grifo dos autores). Esse território, 

esse espaço que estamos produzindo, se constitui com a compreensão dos nossos 

caminhos e movimentos investigativos, esse território será nossa ‘morada’, nossa 

referência permeada com o ‘estilo’ da enação, do conhecer, do explicar, ou seja, dos 

conceitos que escolhemos; um território caracterizado por escolhas teóricas e 

metodológicas.  

Tais caminhos e movimentos que produzem esse território caracterizam as 

escolhas teóricas e metodológicas da nossa investigação sobre como o escrever 
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enatuado pode contribuir com o aprender. A Educação a Distância e os escreveres19 de 

professores-cursistas20 do curso de especialização em Tecnologias da Informação e 

Comunicação na Educação – TIC-Edu ofertado pela Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG através da Universidade Aberta do Brasil – UAB, constituem o contexto 

dessa pesquisa. Nossa hipótese é de que o escrever enatuado - na ação incorporada, 

co-determina os processos do dar-se-conta, da co-criação e da recursividade, os quais 

constituem o aprender.  

O que escrevemos neste artigo sobre nossa opção metodológica, escrevemos 

com um ordenamento, próprio da linguagem escrita, mas esse ordenamento não 

retrata as experiências e reflexões como aconteceram, e sim como escolhemos 

apresentá-las. O texto poderia, então, ter sido desenhado, como um mapa, com 

diversas linhas e nós - optamos por mostrar, ao longo do texto o desenho e 

constituição do mapa que cartografamos. Nesse mapa as linhas expressam os 

diferentes caminhos que construímos; e os nós, os pontos de encontro e convergência 

entre nossas experiências, emoções e saberes, encontros que convergem em reflexão, 

por isso nós reflexivos.  

 

Figura 1:  Possíveis linhas (caminhos) e nós reflexivos da investigação21 

                                                           
19

 Utilizamos ao longo desta pesquisa a expressão “escreveres” que criamos a fim de enfatizar que 
compreendemos o escrever como processo e não como algo finalizado, como poderia ser compreendida 
a palavra “escrito”. 
20

 Utilizamos a expressão “professores-cursistas”, pois a maioria dos estudantes desta especialização é 
professor. 
21

 Esta e as demais ilustrações do texto foram produzidas por Sofia Samskara Moura Moreira, 2013. 
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Tais nós reflexivos são conceitos e compreensões que interferem e rompem a 

trajetória da pesquisa e provocam a reconstrução dos caminhos mesmo antes deles 

existirem. Assim, o artigo compartilha um processo ao invés de trazer resultados e tem 

por objetivo cartografar a produção dos nós reflexivos da investigação, ou seja, 

cartografar a cartografia como estratégia metodológica. 

 

O OBSERVADOR QUE CONHECE E AO CONHECER PRODUZ MUNDOS 

Para explicar o quanto a frase inicial desse texto está imbricada na estratégia 

metodológica que escolhemos, falaremos agora de onde partimos para construir nosso 

mapa, falaremos sobre o primeiro nó reflexivo que construímos para escrever nossos 

modos de compreensão. Procuramos nos colocar como observadoras, para Maturana 

e Pörksen(1985, p.18) “*...] el observador es la fuente de todo. Sin él no hay nada. Es el 

fundamento del conocer, es la base de cualquier hipótesis acerca de sí mismo, el 

mundo y el cosmos”. Ou seja, ao nos colocarmos como observadoras, incluímos na 

nossa compreensão que somos nós próprias, nossos modos de olhar, experienciar e 

compreender que fundamentam o nosso conhecer. 

  

Figura 2:  Cartografando os caminhos investigativos 1 

A partir desse posicionamento, retomamos as perguntas, o que significa dizer 

que os processos produzem mundos? O que é a produção de mundo? Enquanto 

observadoras procuramos conhecer o outro e o mundo, mas esse outro, esse mundo 

não é delimitado, nem limita nossa compreensão. O que observamos depende de 

nossa estrutura, de nossas experiências, de nossas emoções e de nossas interações, 

assim o outro que conhecemos ou o mundo que conhecemos o é de um modo 

particular, próprio do observador que está a observar. Nós produzimos mundos. 
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Ao compreendermos essa particularidade que nos integra chegamos ao 

segundo nó reflexivo e passamos a compreender a circularidade do fazer-conhecer 

que Maturana e Varela (1995, p.68) nos propõe. Para os autores “todo fazer é 

conhecer e todo conhecer é fazer”, a ação (o conhecer) e a experiência (o fazer) estão 

imersas numa circularidade: “tal circularidade, tal encadeamento entre ação e 

experiência, tal inseparabilidade entre ser de uma maneira particular e como o mundo 

nos parece ser, indica que todo ato de conhecer produz um mundo”. 

 

Figura 3: Cartografando os caminhos investigativos 2 

Aí está nosso segundo nó reflexivo, ao conhecer nos transformarmos e ao nos 

transformarmos produzimos mundos; produzimos o mundo no qual atuamos a partir 

de nossas interações, emoções e da nossa história biológica e das relações sociais, ou 

seja, a partir de nossas experiências.  

Como seres humanos, criamos com nossas ações em nosso domínio 
de experiências os mundos que vivemos, quando os vivenciamos em 
nosso domínio de experiências enquanto seres humanos, e nos 
movemos nos mundos que criamos mudando nossos interesses e 
nossas perguntas, no fluir do nosso emocionar (MATURANA 2001, 
p.145). 

Ao nos encontramos nesse segundo nó, dos mundos que criamos, que 

produzimos, fomos conduzidas ao terceiro nó reflexivo; a objetividade entre 

parênteses.  



53 
 

  

Figura 4:  Cartografando os caminhos investigativos 3 

Ao fazer essa pesquisa, escolhemos estar na objetividade entre parênteses, a 

qual compreende que existem diversas realidades e diferentes produções de mundo 

(MATURANA, 2001; MATURANA, PÖRKSEN, 1985; MATURANA, 2002). O pressuposto é 

que existem muitos domínios de realidades diferentes, mas que são igualmente 

legítimos, cada um constituído como um domínio de coerências operacionais na 

experiência de um observador. Sob esse ponto de vista, se dois observadores geram 

duas explicações diferentes para a mesma situação, isso significa que eles estão 

operando em distintos, mas igualmente legítimos, domínios de realidade. Sendo assim, 

as divergências entre eles são entendidas como um convite à reflexão responsável em 

coexistência e não como uma negação irresponsável do outro (MATURANA, 2001). Ao 

contrário da objetividade sem parênteses que é fundada em uma única verdade, em 

uma única realidade e que o quê uma pessoa vê, como vê e como compreende deve 

ser igual para todos. 

A partir desses nós reflexivos, desses pontos de encontro - que o observador é 

o fundamento do conhecer; que conhecer é fazer e fazer é conhecer, que produzimos 

mundos; e que optamos pela objetividade entre parênteses; é difícil e ao mesmo 

tempo necessário que busquemos vivenciá-los, que busquemos assumir esta postura. 

É difícil porque rompe com algumas compreensões que fundamentam nosso viver e a 

lógica predominante nos espaços e tempos em que vivemos; e necessário porque 
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depois de conhecer outras formas de viver não podemos negar suas existências, 

porque essas compreensões nos instigam, nos provocam e nos aproximam das 

compreensões sobre sermos humanas, aprendentes, educadoras, pesquisadoras...  

Assumir esta postura requer uma virada, uma reversão da atitude 
naturalizada e que exige, em princípio, um esforço. Tal esforço, no 
entanto, pode se transformar, com a prática, numa atitude 
encarnada, configurando uma política cognitiva corporificada nas 
ações de quem se lança na tarefa de conhecer e intervir sobre a 
realidade (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2012, p.203).  

Com esses três nós - o observador, a circularidade e a objetividade entre 

parênteses, estas convergências que produzem novas linhas e afetam o trajeto 

daquelas já iniciadas, com esses três nós que não foram especificamente os primeiros, 

mas que escolhemos como primeiros para descrever nossa estratégia metodológica e a 

partir dos quais derivam todas as outras, voltamos agora a pergunta: Que movimento 

é esse que faz a pesquisa?  

 

O CARTÓGRAFO À EXPLICAR 

Fazer a pesquisa é um modo de explicar um fenômeno, uma experiência e 

“explicar é sempre propor uma reformulação da experiência a ser explicada de uma 

forma aceitável para o observador” (MATURANA, 2002, p.40), porque “*...+ nem toda 

reformulação da experiência é uma explicação. Uma explicação é uma reformulação da 

experiência aceita por um observador” (MATURANA, 2001, p.28). Assim a pesquisa se 

faz num movimento de reformulação da experiência e num movimento de encontro 

com o(s) outro(s), seja esse outro o mundo, os autores que estamos lendo, as pessoas 

que integram a pesquisa ou outros observadores; é nesses movimentos que fazemos a 

pesquisa. 

Compreendemos o explicar, nosso quarto nó reflexivo, como uma maneira de 

descrevermos e entendermos um fenômeno e para fazê-lo cientificamente é preciso 

que essa compreensão do fenômeno seja validada por outras pessoas (observadores), 

as quais compartilham o mesmo critério de validação (MATURANA e VARELA, 1995; 

MATURANA, 2001). 
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Figura 5:  Cartografando os caminhos investigativos 4 

E que processos estamos acompanhando? Os processos de explicar, os quais 

acontecem na linguagem, que “*...+ é uma ação humana realizada por alguém em 

particular, num lugar particular” (MATURANA E VARELA, 1995, p. 69) e que pressupõe 

a presença do(s) outro(s) para ouvir, conversar e validar ou não sua explicação. 

Para explicitar os processos que estamos acompanhando, traduzimos e 

compartilhamos o contexto da pesquisa para a qual cartografamos o mapa desse 

artigo, a fim de esclarecer o leitor sobre as relações entre a explicação do fenômeno e 

suas perspectivas e as escolhas teóricas e a estratégia metodológica eleita.  

O fenômeno que queremos explicar é como o escrever enatuado pode 

contribuir com o aprender. E fazemos a explicação desse fenômeno no contexto da 

Educação a Distância com escreveres de professores-cursistas do curso de 

especialização TIC-Edu – FURG/UAB. Trazemos como hipótese dessa pesquisa que o 

escrever enatuado - na ação incorporada, co-determina os processos do dar-se-conta, 

da co-criação e da recursividade, os quais constituem o aprender. 

Optamos por realizar esta pesquisa na Educação a Distância mediada pelas 

tecnologias digitais, por ser um dos campos em que atuamos profissionalmente e 

porque, com a mediação das tecnologias, o escrever é experienciado como forma de 

comunicação e interação digital. Na Educação a Distância recriamos os espaços de ler e 
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escrever que, agora, tornam-se digitais, e o escrever acontece como registro e 

apresentação do apreendido, das compreensões e significações, além do espaço da 

comunicação, da mensagem, da concepção, do entendimento das trocas e das 

possibilidades de aprendizagem. Buscaremos compreender de que maneira os 

escreveres dos professores-cursistas contribuem com suas aprendizagens a partir da 

imersão nos textos que produziram em fóruns e tarefas no decorrer do curso.  

Acreditamos que o escrever singular das tarefas propicia a criação de textos 

reflexivos, em que os estudantes validam, contrapõem e argumentam com suas 

próprias significações e dialogam com autores. Já os fóruns, propiciam que redes de 

conversação dos escreveres singulares sejam criadas e nestas redes cada participante 

expõe, compartilha e faz a recursão de suas próprias concepções, permitindo a 

construção de significados através da interação, pelas desconstruções e reconstruções, 

em um movimento recursivo, de ouvir e falar.  

Nossa hipótese explicativa traz como sistema conceitual a enação, o conversar, 

o emocionar. Com Varela, Thompson e Rosch (2003), procuramos compreender o 

escrever enatuado; com Maturana (2001, 2002) o escrever como um processo de 

conversação, um emocionar que se torna linguagem e gera mudanças estruturais, 

criadas pelo espaço de convivência do escrever; e com Marques (2006) buscamos o 

entendimento do escrever como processo e como ação coletiva. 

Compreendemos a dedução, parte da explicação científica proposta por 

Maturana (2001), como a forma de operacionalizar a experiência para explicá-la. 

Assim, a partir do sistema conceitual proposto, realizamos operações que permitem 

deduzir as experiências e fenômenos que pretendemos explicar e a partir dessas 

operacionalizações deduzimos outros sistemas conceituais. Nossa proposta e aposta é 

que façamos a dedução a partir da cartografia, a qual possibilita que estejamos 

imersos no contexto da pesquisa e também que façamos imersões nos textos dos 

professores-cursistas. 

Com as imersões, análises e compreensões realizadas até o momento, 

conseguimos observar que as escritas dos professores-cursistas são escreveres, pois 

não são um produto acabado, pronto, são palavras e compreensões em movimento 

(MARQUES, 2006); observamos também que os escreveres singulares acontecem 

sempre em redes de conversação e assim as redes de conversação não são apenas os 
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fóruns de discussão, mas também os textos e mensagens singulares que são escritas a 

partir da conversação com autores e possíveis leitores (MARQUES, 2006). 

Concomitante a estas observações deduzimos que além dos conceitos de emocionar e 

conversar, outros conceitos que estão imbricados no fenômeno do escrever são a 

recorrência e a aceitação do outro.  

Importante ressaltar que a observação de outros fenômenos no processo 

investigativo se movimenta com o decorrer da pesquisa, e que os fenômenos 

observados até o momento, podem vir a se tornar parte do sistema conceitual, 

quando então outros fenômenos surgirão. 

Compartilhado nosso foco e contexto investigativo, voltemos então as 

perguntas relacionadas com a frase inicial do texto. Como acompanhar processos? 

Para acompanhar esses processos e fazer da pesquisa um movimento, escolhemos a 

cartografia.  

Com os quatro nós que agora interferem na pesquisa - nos colocarmos como 

observadoras; compreendermos que ao conhecer nos transformarmos e ao nos 

transformarmos produzimos mundos; buscarmos vivenciar a objetividade entre 

parênteses e construirmos a explicação científica desta pesquisa; nos permitimos 

cartografar o cartografar e tê-lo como um quinto nó reflexivo.  

Ter o cartografar como nosso quinto ponto de encontro, nossa quinta 

convergência, possibilita não apenas que esses quatro nós anteriores fluam na nossa 

caminhada, mas também revela que tais nós reflexivos estão inscritos na própria 

cartografia, estratégia metodológica que requer compreensões como o observador 

como fundamento do conhecer; a circularidade e cumplicidade entre fazer e conhecer, 

a objetividade entre parênteses e o explicar como uma reformulação da experiência. 

Assim quando dizemos que esses nós reflexivos interferem na nossa pesquisa, usamos 

a palavra interferência no sentido próprio desta, no sentido de interferir, causar 

ruídos, rupturas, provocações, estranhamentos, reconstruir os caminhos que iremos 

trilhar mesmo antes deles existirem. 
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Figura 6:  Cartografando os caminhos investigativos 5 

O cartografar emergiu como nosso quinto nó reflexivo na derivação dos outros 

quatro nós anteriores. Nosso próprio percorrer nesta pesquisa, nossas leituras e 

estudos, fizeram com que nos aproximássemos e nos identificássemos com a atenção 

cartográfica, que nos convoca a sermos observadoras implicadas e a desenvolvermos a 

concentração sem focalização (KASTRUP, 2012). 

A cartografia é um método “(...) que visa acompanhar um processo, e não 

representar um objeto. (...) Trata-se sempre de investigar um processo em produção” 

(KASTRUP, 2012, p.32), por isso a cartografia pode contribuir para nossa compreensão 

sobre o processo de escrever, porque queremos entender o processo, as conexões e 

reflexões que se constroem enquanto se escreve e como estas podem ser traduzidas 

em aprendizagem. “É preciso, então, considerar que o trabalho da cartografia não 

pode se fazer como sobrevoo conceitual sobre a realidade investigada. 

Diferentemente, é pelo compartilhamento de um território existencial que sujeito e 

objeto de pesquisa se relacionam e se codeterminam” (ALVAREZ; PASSOS, 2012, 

p.131).  

Numa busca por estar na atenção e cartografar, o território que compartilhei22 

com os professores-cursistas e escreveres foi o território da EaD, especificamente no 

curso de Especialização TIC-Edu. Somente foi possível imergir nesse território, porque 

                                                           
22

A partir daqui entrelaçaremos o escrever no singular e plural e com isso delimitaremos quando as 
experiências relatadas são da primeira autora ou das duas autoras juntas. 
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a edição de 2011 do curso foi composta por um grupo de professores e professores-

tutores que estavam literalmente integrados. Havia uma sinergia entre o grupo, o que 

potencializou meu envolvimento e comprometimento com o curso. Nesse processo a 

equipe apoiava a pesquisa e também compreendia o escrever como expressão, 

comunicação e emoção. Além disso, nessa edição, pude fazer quatro inserções mais 

específicas no curso - como professora das disciplinas de Alfabetização Digital, Projeto 

de ação na escola: ambientes de aprendizagem, Pesquisa na prática pedagógica e 

Orientação do trabalho de conclusão de curso. Essas quatro participações ocorreram 

em momentos distintos, e assim tive oportunidade de estar presente no início, meio e 

fim do curso, ou seja, tive oportunidade de acompanhar os professores-cursistas e 

seus escreveres por cerca de dois anos. 

 

A SENSIBILIDADE DO CARTÓGRAFO NA AÇÃO INCORPORADA 

E como compreender que os processos nos tocam? Nos transformam? Ao estar 

implicada no curso, ao participar da produção de material, das interações nos fóruns, 

das discussões nas reuniões semanais que o grupo de professores do curso realizava, 

dos diálogos possibilitados pela troca de mensagens à distância ou mesmo nos 

encontros presenciais, fomos mudando nossas emoções, nas interações fomos 

mudando nossas estruturas e sendo afetados, fomos mudando nossos domínios de 

ação, fomos nos co-determinando. Para Maturana (2002, p.59): 

toda interação implica num encontro estrutural entre os que 
interagem, e todo encontro estrutural resulta num 
desencadilhamento ou num desencadeamento de mudanças 
estruturais entre os participantes do encontro. O resultado disto é 
que, cada vez que encontros recorrentes acontecem, ocorrem 
mudanças estruturais que seguem um curso contingente com o curso 
desses. Isto acontece conosco no viver cotidiano, de tal modo que, 
apesar de estarmos, como seres vivos, em contínua mudança 
estrutural espontânea e reativa, o curso de nossa mudança estrutural 
espontânea e reativa se faz de maneira contingente com a história de 
nossas interações.  

Tais mudanças estruturais resultantes das interações são desencadeadas pela 

perturbação, mas “determinadas pela estrutura do sistema perturbado” (MATURANA 

e VARELA, 1995, p.131). Dessa forma, ao dizer que nos co-determinamos, queremos 
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dizer que somos mutuamente afetados, mas a mudança será determinada pela história 

biológica e cultural de cada um. Nessa co-determinação, nosso sexto nó reflexivo, é 

que compreendemos minha intervenção e transformação, porque sou participante dos 

processos de escrever do TIC-Edu, porque estou implicada e ativa nesse processo.  

  

Figura 7:  Cartografando os caminhos investigativos 6 

Com as atividades regulares enquanto professora do TIC-Edu; as leituras e 

grifos em textos, os exercícios das aulas do doutorado - sistematizar, discutir e dialogar 

conceitos; as discussões do Grupo de Pesquisa EAD-Tec23; as nossas conversas e 

produções, fomos construindo anotações, “enfim, produzindo junto um material, 

fazendo cartografia” (BARROS e KASTRUP, 2012, p. 60). Tais anotações não foram 

propriamente um desenho ou diário de campo como sugerem as autoras, não 

construímos relatos, fomos rabiscando relações e compondo anotações em textos 

variados (lidos e produzidos). Essas anotações colaboram  

[...] na produção de dados de uma pesquisa e tem a função de 
transformar observações e frases captadas na experiência de campo 
em conhecimento e modos de fazer. Há transformação de 
experiência em conhecimento e de conhecimento em experiência, 
numa circularidade aberta ao tempo que passa. Há coprodução. 
(BARROS e KASTRUP, 2012, p. 70). 

                                                           
23

 Grupo de Pesquisa Educação a Distância e Tecnologia 
(http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=01677087BM39FY). 
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Nesse movimento circular entre experiência e conhecimento, também 

experienciado como nosso segundo nó reflexivo com Maturana e Varela (1995), co-

produzimos a pesquisa, e buscamos fazer o exercício da experiência atenta – enação - 

na qual “o desafio é evitar que predomine a busca de informação para que então o 

cartógrafo possa abrir-se ao encontro” (BARROS e KASTRUP, 2012, p. 57). Esse 

encontro é o que buscamos com a nossa análise, com a compreensão dos escreveres 

dos professores-cursistas. E que pergunta queremos responder quando fazemos a 

leitura dos seus escreveres? Como o escrever enatuado pode contribuir com o 

aprender? 

Ao elegermos essa pergunta como orientação dos caminhos que iremos trilhar 

nessa pesquisa, elegemos também nosso sétimo nó reflexivo; a enação. Quando 

falamos da enação na nossa questão de pesquisa, falamos na ação incorporada que 

nos propõe Varela, Thompson e Rosch (2003), na qual mente e corpo ‘atuam’ juntos. 

Para os autores (2003, p.45), a ação incorporada, ou enação, acontece quando a ação 

executada não é “*...+ puramente mental nem puramente física; ela é, ao contrário, um 

tipo específico de unidade mente-corpo”. Ou seja, ‘enagimos’ quando estamos 

fazendo o que pensamos e estamos pensando o que fazemos, em um processo 

síncrono, simultâneo, assim estamos na ação incorporada.  

 

Figura 8:  Cartografando os caminhos investigativos 7 
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Se prestarmos atenção, na maior parte do tempo, estamos fazendo uma coisa e 

pensando em outra. E quando agimos dessa forma não estamos experienciando nem 

uma coisa nem outra de maneira integrada. Ficamos na superficialidade, no 

condicionamento. Portanto, quando tentamos refletir sobre uma experiência assim, 

estaremos, provavelmente, apenas descrevendo situações, porque não estivemos 

realmente imersos nas situações e apenas conseguimos descrevê-las. Mas ao 

contrário, quando enagimos nas situações, quando estamos na ação incorporada, 

quando deixamos fluir mente e corpo juntos provavelmente conseguiremos construir 

reflexões, conseguiremos fazer da reflexão sobre a experiência a própria experiência. 

[...] a reflexão não é apenas sobre a experiência mas ela própria é 
uma forma de experiência – e a forma reflexiva de experiência pode 
ser desempenhada com atenção/consciência. Quando a reflexão é 
feita dessa forma pode interromper a cadeia de padrões de 
pensamentos habituais e preconcepções, de forma a ser uma 
reflexão aberta – aberta a possibilidades diferentes daquelas 
contidas nas representações comuns que uma pessoa tem do espaço 
da vida (VARELA, THOMPSON E ROSCH, 2003, p.43 - grifos dos 
autores). 

É a partir desse modo de enatuar que conseguiremos pensar sobre o que 

aprendemos e sobre o aprender. Mesmo sem pensar na enação, como proposta 

incorporada, aprendemos quando nos permitimos estar presentes com nossa história 

de interações recorrentes e acoplamentos estruturais.  

Ao trazer essas reflexões para o contexto da nossa pesquisa, podemos pensar 

que quando os professores-cursistas ficam na superficialidade, na descrição, na 

repetição de algo que ouviram ou que esteja posto, pré-determinado por um coletivo; 

ainda não estão construindo reflexões, não estão estabelecendo relações com outras 

aprendizagens e com outros domínios de ações. E quando ao contrário conseguem 

estabelecer coordenações de coordenações de ação - explicar e pensar o escrever 

(mente) escrevendo (ação), é possível que estejam na ação incorporada. 

É importante ressaltar que não queremos e não vamos apenas ‘representar’ o 

que os professores-cursistas escrevem sobre o escrever, e nem queremos que nossas 

compreensões sejam apenas representações do que escreveram. Para Varela, 

Thompson e Rosch (2003) a representação está atrelada a ideia de mundo 

previamente dado e “*...+ devemos inverter a atitude representacionista e tratar o 
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conhecimento dependente do contexto não como um artefato residual que pode ser 

progressivamente eliminado pela descoberta de regras mais sofisticadas, mas como, 

na verdade, a própria essência da ‘cognição criativa’” (VARELA, THOMPSON E ROSCH, 

2003, p. 156). 

Para Passos, Kastrup e Escóssia (2012, p.203) “*...+ não se chega à cognição 

inventiva por adesão teórica, mas por práticas cognitivas efetivas e encarnadas”. Deste 

modo, estamos num movimento em que, enquanto pesquisadoras, buscamos na ação 

incorporada rastrear a enação traduzida em escreveres dos professores-cursistas. 

Nesta busca procuramos entender a cognição a partir da nossa história corporal e 

social, na qual aquele que conhece e aquilo que é conhecido – a mente e o mundo – se 

relacionam através da mútua especificação ou co-origem dependente (VARELA, 

THOMPSON E ROSCH, 2003, p.203). 

[...] aproximar conhecimento e criação, afirmar que a ação de 
conhecer configura ao mesmo tempo, e num movimento de 
coengendramento, o sujeito e o objeto, o si e o mundo, não é apenas 
criar um novo conceito de cognição. É um convite a adotar uma certa 
maneira de estar no mundo, de habitar um território existencial e de 
se colocar na relação de conhecimento (PASSOS; KASTRUP; 
ESCÓSSIA, 2012, p.202). 

Queremos ter uma atitude de co-produção das compreensões que estes 

professores-cursistas tem sobre o escrever. Sabemos que ao interagir com eles no 

curso e agora nas leituras que fazemos dos seus escreveres, estamos nos co-

determinando e por isso não podemos apenas fazer representações. Nessa ação 

fazemos cartografia, na qual “*...+ não há uma coleta de dados na pesquisa, mas uma 

produção de dados que já estava lá mesmo que de forma virtual” (KASTRUP, 2012, 

p.33). Na cartografia dizemos que produzimos dados, não porque inventamos os 

dados, mas porque estamos em uma relação de co-determinação na pesquisa. Assim, 

o material que analisamos, analisamos a partir da nossa história de interações, a partir 

da nossa experiência, e a partir dessas emoções, desse olhar, é que o material nos 

determina e nós o determinamos, nós o produzimos. Dizemos então que ocorre a 

produção do que já estava lá de maneira virtual, ou seja, o material possui 

originalmente o potencial de ser compreendido como isto ou aquilo, o que produzimos 



64 
 

já está lá em potência e se torna real, concreto, quando ao buscar compreendê-lo o 

enxergamos. 

 

COMO CARTOGRAFAR? 

Ao cartografarmos nosso caminhar na pesquisa e produzirmos os nós reflexivos 

que nos convocaram a dar voltas em nós mesmas, rever nossas formas de ser e estar 

no mundo e de compreender que, ao nos colocarmos como observadoras implicadas, 

ao entender a circularidade do fazer-conhecer, ao nos propormos estar na 

objetividade entre parênteses, ao buscarmos o explicar científico pautado nesses nós, 

foi inevitável identificar a cartografia como estratégia metodológica e cartografar essa 

escolha. E ao cartografar essa escolha, produzimos ainda, a compreensão de que 

estamos em uma relação de co-determinação na pesquisa e mais, que, esses nós 

reflexivos possibilitam a produção do sétimo nó da pesquisa, ou seja, nosso exercício 

de estar na ação incorporada e também de procurarmos os escreveres enatuados dos 

professores-cursistas. 

Assim, a partir da produção dos nós reflexivos que constituem essa pesquisa e 

que nos constituem, identificamos dois modos de produção e compreensão da 

pesquisa com a cartografia; a enação e a recorrência (BARROS e KASTRUP, 2012). 

Compreender os escreveres enatuados ocorre quando os lemos com o desafio de fazer 

uma leitura, desinteressada, “(...) sem querer nada, apenas aprender com o próprio 

caminhar” (BARROS e KASTRUP, 2012, p.68). E quando fazemos isso “algumas falas, 

alguns instantes descritos sobressaíam, se faziam ver com força e intensidade” 

(BARROS e KASTRUP, 2012, p.68). Isso acontece, não apenas porque esses escreveres 

que se sobressaem respondem nossas perguntas, mas principalmente porque são 

escreveres que ultrapassam a descrição ou reprodução de textos, conceitos e fazeres, 

são escreveres produzidos na ação incorporada a partir dos quais nos damos conta das 

múltiplas compreensões que podemos construir sobre o aprender no escrever. Ao 

cartografar e compreender os escreveres dos professores-cursistas pela recorrência, 

fazemos com que se ‘sobressaiam’ compreensões que não só aparecem diversas vezes, 

mas mais do que se repetir, se complexificam na interação.  
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No encontro com os escreveres dos professores-cursistas, os nós reflexivos 

construídos no movimento desse caminhar metodológico, fazem com que, a partir de 

agora, passemos a produzir nós de compreensão, os quais são os encontros entre as 

emoções, os saberes e as experiências nossas e dos professores-cursistas, são nós que 

identificamos no movimento de cartografar. Na figura 9 observamos os nós reflexivos 

produzidos no caminhar investigativo que optou pela cartografia como estratégia 

metodológica, é possível também observar que há no mapa espaços a serem ocupados 

pelos nós de compreensão que serão produzidos ao longo da investigação e ainda, que 

há caminhos e nós a serem desenhados e produzidos. 

 

Figura 9:  Mapa do território produzido a partir dos nós reflexivos 

Ao compartilhar nosso território e escrever esse mapa cunhado de nós 

reflexivos, ao ‘darmos voltas com’ os autores cúmplices desta pesquisa, ao cartografar 

mesmo nossos caminhos, buscamos ter uma experiência responsável e coerente com 

nossas compreensões e aprendizagens, buscamos fluir no nosso emocionar e 

compartilhar um processo de escolha metodológica que se mostra flexível e aberto a 

outras investigações. 
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“[...] a compreensão que se tem do mundo 
(dada por palavras, primordialmente) 

só se dá por referência àquilo que é sentido (vivido)”. 
João Francisco Duarte Júnior 
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UMA CARTOGRAFIA DO ESCREVER:  
EXPERIÊNCIA DE APRENDER NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 
 
RESUMO  
 
Em que espaços se escreve? Aprende-se ao escrever na ação incorporada? Orientado 
por estes questionamentos este artigo aborda o escrever no espaço-contexto da 
Educação a Distância e no espaço-suporte das tecnologias digitais, nos quais o escrever 
é experienciado de maneira recorrente, como comunicação e interação digital. 
Trazemos como hipótese dessa pesquisa que o escrever enatuado co-determina os 
processos do dar-se-conta, da co-criação e da recursividade, os quais constituem o 
aprender. Tal hipótese é investigada a partir da cartografia dos escreveres de 
professores-cursistas de uma especialização ofertada à distância. No cartografar 
desses escreveres foram produzidos nós de compreensão sobre o escrever e o ler, os 
quais traduzem em texto os argumentos explicativos dessa investigação e 
complexificam as compreensões sobre o escrever. 
 
Palavras-chave: escrever, educação a distância, cartografia. 
 
 
 

A CARTOGRAPHY OF WRITING IN DISTANCE EDUCATION: 
LEARNING EXPERIENCE IN DISTANCE EDUCATION 

 
 
ABSTRACT 
 
In what spaces is written? One learns to write in corporate action? Guided by these 
questions this article addresses writing in the space-context of distance education and 
space-support of digital technologies, in which writing is experienced on a recurring 
basis, as digital communication and interaction. We bring as hypotheses of this 
research that enacted writing enhances the processes of the catching-on, co-creation 
and recursion, which constitute learning. This hypothesis is investigated from the 
cartography of writings of course participants of an specialization offered by distance. 
In cartographing these writtings were produced knots of understanding about writing 
and reading, which translate into text explanatory arguments of this research and 
complexify the comprehension about writing. 
 
Keywords: writing, distance education, cartography. 
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ESPAÇOS DO ESCREVER 

Em que espaços escrevemos? Podemos pensar, para responder essa pergunta, 

em espaços no sentido de suporte no qual nos debruçamos para escrever, bem como 

em espaços enquanto contextos que nos possibilitam escrever. Queremos pensar e 

conversar sobre ambos. Escrevemos em diferentes espaços-suportes: pedra, caverna, 

couro, madeira, papel, muro, tecido, teclado... Os quais variam de acordo com nossa 

história e com o nosso acesso ou propósito. Também sabemos que escrevemos em 

diferentes espaços-contextos: escola, carta, mensagem, e-mail, trabalho, cartão, 

universidade, registro, história, espaços estes que se mesclam e se alternam no nosso 

cotidiano. Interessante pensar nesses espaços suporte e contexto, porque é a partir 

deles que escrevemos com esta ou aquela finalidade, de um ou outro modo, mais ou 

menos formal. 

Escolhemos para esta pesquisa estudar o espaço-contexto do escrever na 

Educação a Distância (EaD) e o espaço-suporte das tecnologias digitais, porque 

atuamos profissionalmente nesses espaços e também porque percebemos que com a 

mediação dessas tecnologias o escrever é experienciado como forma de comunicação 

e interação digital. Na EaD é possível reinventarmos as culturas de escrita e leitura que 

esse espaço educativo digital potencializa e vivenciarmos o escrever como modo de 

comunicação e compartilhamento de compreensões e aprendizagens. Essa pesquisa 

traz a hipótese que o escrever enatuado25 - na ação incorporada, co-determina os 

processos do dar-se-conta, da co-criação e da recursividade, os quais constituem o 

aprender. E por isso perguntamo-nos: quais processos estão envolvidos no aprender 

ao escrever na ação incorporada? Como as redes de conversação podem contribuir 

com o escrever como processo do aprender? A fim de investigar e buscar algumas 

compreensões para tais questionamentos realizamos esta pesquisa a partir de 

escreveres26 de professores-cursistas da Especialização em Tecnologias da Informação 

e Comunicação na Educação (TIC-Edu), ofertada a distância pela Universidade Federal 

do Rio Grande (FURG) através da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

                                                           
25

 O conceito de enação (VARELA, THOMPSON e ROSCH, 2003), enuncia a ação como incorporada, na 
qual mente e corpo atuam juntos e deriva do espanhol en acción. 
26

 Utilizamos ao longo desta pesquisa a expressão “escreveres” que criamos a fim de enfatizar que 
compreendemos o escrever como processo e não como algo finalizado, como poderia ser compreendida 
a palavra “escrito”. 
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COMPREENSÕES DO ESCREVER NO ESPAÇO-CONTEXTO DA EAD E ESPAÇO-SUPORTE 

DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Ao propormos esta pesquisa no espaço-contexto da EaD e no espaço-suporte 

das tecnologias digitais não podemos deixar de pensar sobre o letramento digital, que, 

para Soares, Valentini e Rech (2011, p.42): 

[...] pressupõe não apenas saber utilizar as tecnologias digitais, mas 
fazer uma apropriação significativa, entendendo seus usos e 
possibilidades em nossa vida social e promovendo as transformações 
necessárias para a melhoria da qualidade de vida. Desse modo, o 
letramento digital abrange a capacidade de aprender e ensinar a 
pesquisar, a comunicar, a publicar e a aprender em rede. O desafio 
do letramento digital se coloca, no contexto atual, tanto para os 
educandos quanto para os educadores. 

Para nós o letramento digital também abrange reaprender a escrever ao estar 

na tecnologia e não com a tecnologia. Ou seja, ao estarmos no espaço-contexto da 

EaD, e no espaço-suporte das tecnologias digitais estamos na tecnologia e o escrever 

se faz necessário para comunicar, compartilhar, mostrar compreensões, debater, 

interagir e aparece de maneira recorrente. Já sabemos ler e escrever, o que significa 

que estamos alfabetizados, mas qual será a relação desse saber com o letramento 

digital?  

Cabe aqui explicitar que compreendemos que o ato de alfabetizar-se vai além 

de conhecer o alfabeto e utilizá-lo para comunicação. É, também, desenvolver a 

capacidade de realizar a reflexão sobre o que se escreve e o que se lê, para, assim, 

poder produzir e criar. Soares (2004, p. 25 - grifos da autora) discute os conceitos de 

alfabetização e letramento e afirma que ambos são processos: 

[...] interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se 
no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, 
isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só se 
pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das 
relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização. 

A partir dessa interdependência é que compreendemos e significamos a 

alfabetização e o letramento digital, os processos de aprendizagem do manuseio das 

tecnologias digitais e os processos das práticas sociais e educativas de aprender por 
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meio das tecnologias. Será que conseguimos traduzir e transpor nossas experiências, 

leituras e vivências no escrever digital? Aprendemos ao escrever na ação incorporada? 

A fim de buscarmos compreensões para estes questionamentos, retomemos os 

espaços suporte (as tecnologias digitais) e contexto (EaD) para que possamos 

especificá-los.  

O espaço-suporte no qual desenvolvemos o curso TIC-Edu é o Moodle, uma 

plataforma digital, ou seja, “(...) um conjunto de ferramentas, as quais viabilizam a 

organização e o gerenciamento do curso, bem como a comunicação entre os 

participantes” (PRADO, 2006, p.102). O Moodle como principal espaço de convivência 

do curso, é onde podemos compartilhar, construir e reelaborar conhecimentos. Em 

interações recorrentes e ao nos transformarmos na convivência do curso, 

transformamos também nosso espaço-suporte, a plataforma Moodle, em um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem:  

[...] um sistema cognitivo que se constrói na interação entre sujeitos-
sujeitos e sujeitos-objetos, transformam-se na medida em que as 
interações vão ocorrendo, que os sujeitos entram em atividade 
cognitiva. (...) Não existem fronteiras rígidas do que é meio, objeto e 
sujeito, pois um ambiente virtual de aprendizagem, sob a perspectiva 
construtivista, se constitui, sobretudo pelas relações que nele 
ocorrem (LAURINO-MAÇADA, 2001, p.44). 

O espaço-contexto da EaD que investigamos e compartilhamos neste artigo é o 

fórum, uma ferramenta do espaço-suporte, que permite a discussão, e ultrapassa as 

barreiras da utilização para constituir-se em um espaço que potencializa o escrever e o 

conversar, e na integração de diferentes vozes-escreveres, torna-se um espaço-

contexto.  

Compusemos uma rede conceitual a fim de que pudéssemos investigar sobre o 

escrever e buscamos autores que colaboram para compreendermos o escrever 

enatuado, como ação incorporada, como co-criação e na recursividade. O conceito de 

enação que trazemos para este texto, é o pensar sobre o que se faz enquanto se faz, 

de estar presente na ação. Varela, Thompson e Rosch, (2003, p. 43) são os autores que 

subsidiam esta compreensão e afirmam ainda que, ao construirmos uma reflexão 

sobre a experiência, se estivermos na ação incorporada, então esta reflexão passa a 

ser não apenas sobre, “*...+ mas ela própria é uma forma de experiência”. 
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Assim ao falarmos no escrever enatuado, falamos em escrever uma reflexão 

não apenas sobre uma experiência, mas também em escrever como experiência, na 

ação incorporada, e permitir que esse escrever ultrapasse os limites da descrição e 

possa ser ele mesmo um processo criativo e de emergência de compreensões. 

Associado ao entendimento do escrever enatuado e criativo, é possível pensarmos no 

escrever como interlocução, um diálogo com: 

os possíveis leitores que, parecendo tão distantes, já me estão 
espionando, indiscretos e metidos; os amigos a quem vou mostrando 
o que escrevo; os muitos autores que vão enriquecendo a listagem 
de minhas referências bibliográficas; os que estão com a mão na 
massa das práticas que busco entender (MARQUES, 2006, p.26). 

Nessa perspectiva buscamos romper com o tradicional modo de pensar e fazer 

o escrever como processo individual e solitário. E nessa aposta do escrever como 

conversa, vamos ao encontro da conversação de Maturana (2001, p.131) “chamo de 

conversações as diferentes redes de coordenações entrelaçadas e consensuais de 

linguajar e emocionar que geramos ao vivermos juntos como seres humanos”.  

Para o autor, ao vivermos, estamos em interações recorrentes com o meio ou 

com o outro, ou seja, nossa história é permeada de interações que acontecem quando 

há encontro. “*...+ Se há encontro, sempre há um desencadear, uma mudança 

estrutural no sistema. A mudança pode ser grande ou pequena, não importa, mas 

desencadeia-se nele uma mudança estrutural” (MATURANA, 2001, p.75) e tal 

mudança, provocada pelo encontro, pela interação, é recíproca, embora não seja igual, 

pois depende da estrutura de cada sistema participante, ou seja, é congruente. 

Trazemos também, como possível parte desse sistema conceitual, o que 

Maturana e Varela (1995, p. 61) falam sobre a experiência de certeza, a qual é “*...+ um 

fenômeno individual, cego ao ato cognitivo do outro em uma solidão que [...] é 

transmitida somente no mundo criado com esse outro.” Ao ler esta frase foi inevitável 

pensar sobre os fóruns: será que os fóruns são uma possibilidade de se enxergar (no 

sentido contrário ao termo “cego” da frase anterior) o ato cognitivo do outro? Será 

que se compreendermos ou vivenciarmos a leitura na ação incorporada (proposta por 

Varela, Thompson e Rosch, 2003) podemos dizer que estamos na objetividade entre 
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parênteses? Será que assim podemos dizer que estamos enxergando o ato cognitivo 

do outro? 

E o aprender? Qual sua relação com o ler e o escrever compreendido como 

conversação? “A palavra aprendizagem vem de apreender, quer dizer, pegar, ou captar 

algo. No entanto, [...], a aprendizagem não é a captação de nada: é o transformar-se 

em um meio particular de interações recorrentes” (MATURANA, 2001, p.102 – grifos 

do autor). Dessa maneira se ao escrever e ao ler conversamos, convivemos e nos 

transformamos nessas interações recorrentes, é possível aprender, uma vez que “o 

aprender tem a ver com as mudanças estruturais que ocorrem em nós de maneira 

contingente com a história de nossas interações” (MATURANA, 2002, p.60). 

Para fazer com que as compreensões sobre o escrever venham à tona, 

emerjam dos escreveres dos professores-cursistas, escolhemos o método cartográfico. 

Nosso objetivo é compreender como o escrever (enquanto se escreve) contribui com o 

aprender, ou seja, queremos investigar um processo, e não um objeto fixo e 

determinado. “Cartografar é acompanhar processos” (BARROS e KASTRUP, 2012, 

p.73), por isso a cartografia é nossa opção metodológica para acompanhar processos 

do escrever e do aprender.  

 

CARTOGRAFIA DO ESCREVER: A PRODUÇÃO DE NÓS DE COMPREENSÃO 

Para que pudéssemos cartografar o escrever e acompanhar esse processo, 

cartografamos algumas de nossas vivências e escolhas que orientam nosso fazer de 

pesquisadoras. Cartografamos nosso caminhar na pesquisa, construímos um mapa 

delineado de experiências e emoções que foram nos constituindo pesquisadoras nessa 

investigação e no qual identificamos nós reflexivos, pontos de encontro e convergência 

dessas experiências, emoções e saberes. Tais nós reflexivos são conceitos e 

compreensões que interferem e rompem nossa trajetória e nos provocam a 

reconstruir os caminhos da pesquisa mesmo antes deles existirem. Somos autoras dos 

nós reflexivos e de compreensão, os quais denunciam nossa postura e atitude em 

relação à pesquisa, às nossas experiências, perspectivas teóricas e emoções enatuadas 

nessa investigação. 
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Colocamo-nos como observadoras implicadas, tendo a observação como 

fundamento do conhecer (MATURANA E PÖRKSEN, 1985). Apostamos na circularidade 

de que “todo fazer é conhecer e todo conhecer é fazer” (MATURANA E VARELA, 1995, 

p.68), assim ao fazer a pesquisa conhecemos e ao conhecermos produzimos 

significados, conhecimentos, caminhos, explicações, compreensões, conceitos, ou seja, 

produzimos mundos. Optamos pela objetividade entre parênteses (MATURANA, 2001; 

MATURANA e PÖRKSEN, 1985; MATURANA 2002), a qual legitima os diferentes 

domínios de realidades produzidas nas diferentes experiências de cada observador.  

A partir desses três primeiros nós reflexivos: observador implicado, 

circularidade e objetividade entre parênteses, nos dispusemos a explicar o fenômeno 

do escrever subsidiadas pela explicação científica proposta por Maturana e Varela 

(1995) e Maturana (2001), e ter o explicar como nosso quarto nó reflexivo. 

Inevitavelmente emerge o cartografar, o nó reflexivo que nos movimenta e nos orienta 

a cartografar a cartografia, ou seja, a compreender o operar analítico que escolhemos. 

Com essa compreensão convergimos para os nós reflexivos da co-determinação e da 

enação. A co-determinação nos permite compreender que “*...+ o curso de nossa 

mudança estrutural espontânea e reativa se faz de maneira contingente com a história 

de nossas interações” (MATURANA, 2002, 59) e que nas interações, nas leituras e 

conversas com os escreveres dos professores-cursistas e autores co-produzimos 

olhares, fazeres e emoções. A enação, nosso sétimo nó reflexivo, é também a linha que 

perpassa nosso exercício de estar e procurar a ação incorporada. 

Somente ao construirmos esse mapa de linhas e nós que orienta nossa 

pesquisa é que pudemos optar pela atenção cartográfica, sugerida por Kastrup (2012), 

para cartografar as compreensões dos escreveres dos professores-cursistas. A atenção 

cartográfica pode ser compreendida como “concentração sem focalização, abertura, 

configurando uma atitude que prepara para o acolhimento do inesperado. A atenção 

se desdobra na qualidade de encontro, de acolhimento” (KASTRUP, 2012, p.39). Tal 

proposta muito se aproxima do conceito de ação incorporada de Varela, Thompson e 

Rosch (2003), os quais propõem a ação consciente, ou seja, o fazer algo com corpo e 

mente presentes na ação. 

Para iniciar a cartografia dos escreveres propriamente ditos, escolhemos na 

disciplina de Alfabetização Digital, uma atividade que consideramos potencializadora 
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de reflexões sobre o escrever: a tarefa “Análise e avaliação da proposta e participação 

em fóruns”. Essa tarefa foi escolhida por ser uma atividade que solicitava aos 

professores-cursistas a construção de um texto que trouxesse reflexões sobre suas 

experiências na participação em fóruns a partir de leituras que abordaram o escrever 

como comunicação e possibilidade de aprender.  

Os escreveres dos professores-cursistas foram produzidos com base em 

subsídios experienciais e teóricos que possibilitaram a releitura do fórum, a análise de 

suas postagens e interações, e o pensar sobre as possibilidades de aprender na 

convivência do fórum. Na proposição de fóruns nossas intenções eram que:  

as conversações no fórum gerassem trocas cooperativas e que 
tivessem características mais de problematizações do que de 
respostas finalizadas, prescindindo da abertura à relação, produzindo 
encadeamentos para os atos comunicativos, sendo que as 
conversações deveriam provocar a retomada e a incitação à 
continuidade das discussões por meio de questionamentos (SOARES, 
VALENTINI e RECH, 2011, p. 47). 

Assim, tínhamos já o interesse de conhecer que compreensões e possibilidades 

os professores-cursistas identificavam em suas participações em fóruns. Aproveitamos 

essa oportunidade para também começar a produção desta pesquisa, assim, mesmo já 

sabendo que queríamos investigar sobre o aprender ao escrever, não perguntamos 

exatamente isso, utilizamos questionamentos indiretos, que se referem a prática do 

escrever, sem no entanto, induzir nossa hipótese de pesquisa.  

Dando continuidade ao processo cartográfico reunimos todas as tarefas 

entregues pelos professores-cursistas em um único documento de texto, um total de 

cento e duas tarefas, organizadas por ordem alfabética. Kastrup (2012) aponta quatro 

processos que englobam o funcionamento da atenção do cartógrafo: o rastreio, o 

toque, o pouso e o reconhecimento atento. Começamos o rastreio a fim de 

compreender os escreveres enatuados, e aceitamos o desafio de fazer uma leitura 

desinteressada, “(...) sem querer nada, apenas aprender com o próprio caminhar” 

(BARROS e KASTRUP, 2012, p.68). Fizemos da leitura um exercício de deixar acontecer 

porque “o rastreio não se identifica a uma busca de informação. A atenção do 

cartógrafo é, em princípio, aberta e sem foco, e a concentração se explica por uma 

sintonia fina com o problema” (KASTRUP, 2012, p. 40). A leitura aconteceu como um 
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reconhecimento de campo, com uma atitude de concentração no e pelo escrever, que 

é o processo que estamos investigando. 

Como uma antena parabólica, a atenção do cartógrafo realiza uma 
exploração assistemática do terreno, com movimentos mais ou 
menos aleatórios de passe e repasse, sem grande preocupação com 
possíveis redundâncias. Tudo caminha até que a atenção, numa 
atitude de ativa receptividade, é tocada por algo (KASTRUP, 2012, p. 
42). 

Nessa leitura atenta “algumas falas, alguns instantes descritos sobressaíam, se 

faziam ver com força e intensidade” (BARROS e KASTRUP, 2012, p.68). Assim acontece 

o toque, e acontece, não apenas porque os escreveres que se sobressaem vem ao 

encontro do que investigamos nessa pesquisa, mas principalmente porque são 

escreveres que ultrapassam a descrição ou reprodução de textos, conceitos e fazeres, 

são escreveres enatuados a partir dos quais nos damos conta das múltiplas 

compreensões que podemos construir sobre o aprender ao escrever. 

Algo se destaca e ganha relevo no conjunto, em princípio 
homogêneo, de elementos observados. O relevo não resulta da 
inclinação ou deliberação do cartógrafo, não sendo, portanto, de 
natureza subjetiva. Também não é um mero estímulo distrator que 
convoca o foco e se traduz num reconhecimento automático. Algo 
acontece e exige atenção. O ambiente perceptivo traz uma mudança, 
evidenciando uma incongruência com a situação que é percebida até 
então como estável (KASTRUP, 2012, p. 42). 

O toque acontece pela instabilidade do texto, que mostra uma reflexão imersa 

na experiência, na ação incorporada e por isso deixa de ser estável, de apenas 

reproduzir ou repetir palavras. Dessa maneira o toque aconteceu quando, durante o 

rastreio, nos deparamos com reflexões enatuadas, compreensões que interrompem 

padrões e estabilidades e são abertas a possibilidades de aprender (VARELA, 

THOMPSON E ROSCH, 2003), experiência que entendemos como emergente do viver, 

do caminhar, do fazer. Fomos grifando os escreveres que traziam estas compreensões, 

nas quais o escrever aparece como espaço cognitivo. Em outros escreveres isso ainda 

não é claro, ou realmente seus autores, os professores-cursistas, não percebem, ou 

não conseguem fazer do escrever uma forma de criação, de sistematização, amalgma 

do que aprendem, mas sim uma reprodução do que leram ou ouviram.  
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Ao compor a cartografia do escrever fazemos o exercício de estar na ação 

incorporada e cartografar escreveres enatuados. O rastreio e o toque nos mostram 

que com a cartografia produzimos dados, porque lemos e compreendemos os 

escreveres a partir de nossos olhares, impregnados de vivências, leituras e estudos do 

sistema conceitual que utilizamos. Estamos em uma relação de co-determinação na 

pesquisa: os escreveres nos provocam reflexões e sistematizações e nós impregnamos 

a leitura desses escreveres com nossa história de interações, experiências e emoções.  

Durante o movimento de rastrear e identificar os trechos em que o toque 

acontece, deixamos o documento de texto cartografado, grifamos os escreveres 

enatuados e sublinhamos nos textos dos professores-cursistas o que identificamos 

como nós de compreensão, produzimos relevos textuais. 

Chegamos assim na etapa do pouso. “O gesto de pouso indica que a percepção, 

seja ela visual, auditiva ou outra, realiza uma parada e o campo se fecha, numa espécie 

de zoom. Um novo território se forma, o campo de observação se reconfigura” 

(KASTRUP, 2012, p. 43). Para concretizar o pouso, construímos novos territórios, novos 

documentos de texto foram criados, constituídos de relevos dos escreveres enatuados. 

Como já havíamos iniciado o cartografar com nós, que marcam nossos momentos de 

provocações, as voltas que damos e o dar-se conta de entendimentos até então 

adormecidos; chamamos cada um desses novos documentos de nó de compreensão. A 

diferença, para este momento da pesquisa, é que o nó não foi feito por nós, mas sim 

produzido na co-determinação entre nossas leituras e os escreveres dos professores-

cursistas, por isso nós de compreensão.  

Durante o pouso realizamos uma ação cartográfica de tensionamento: tramar, 

unir e afastar. Os escreveres dos estudantes foram constituindo-se como nós de 

compreensão, de acordo com as reflexões que fizeram e que notamos como relevo, 

como nó de interrupção de padrões e repetições; e simultaneamente os escreveres 

foram afastados em diferentes documentos para que tivéssemos a clareza do nó de 

compreensão, para que fizéssemos o zoom. 

O reconhecimento atento na cartografia dos escreveres dos professores-

cursistas, pode ser “*...+ entendido como uma espécie de ponto de interseção entre a 

percepção e a memória” (KASTRUP, 2012, p. 46). Para fazer o reconhecimento atento 

revisitamos cada um dos documentos que traziam os nós de compreensão produzidos, 
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era hora de exercitar a percepção e a memória, de escrever e caracterizar cada um 

desses nós. Os nós de compreensão produzidos no movimento de leitura nossa e 

escreveres de trinta e nove professores-cursistas abordam a cooperação, a interação, a 

recursão, o escrever e o ler.  

Também incluímos no exercício de intersectar a percepção e a memória, as 

leituras que havíamos feito, buscamos o diálogo com os escreveres dos professores-

cursistas e escreveres de autores que compõe nosso sistema conceitual. Com o diálogo 

produzido nessa cartografia “*...+ o conhecimento que se produz não resulta da 

representação de uma realidade pré-existente. [...] Enfim, o método cartográfico faz 

do conhecimento um trabalho de invenção” (KASTRUP, 2012, p. 49). Nessa política 

construtivista, produzimos escreveres que buscam compreender as relações entre o 

escrever e o aprender. Compartilharemos, neste artigo, os nós de compreensão 

acontecimentos do escrever e implicações do ler, nos quais trazemos os escreveres dos 

professores-cursistas em itálico, com codinomes baseados em autores, compositores, 

personagens e intérpretes que foram significativos nas nossas experiências de ler e 

escrever. Os nós de compreensão que identificamos, os relevos textuais, estão 

sublinhados nesses escreveres. 

 

NÓ DE COMPREENSÃO ACONTECIMENTOS DO ESCREVER 

O nó de compreensão acontecimentos do escrever foi produzido com trechos 

dos escreveres dos professores-cursistas que trouxeram à tona suas percepções e 

experiências com o próprio escrever, quando abordaram sobre as dificuldades em e a 

preparação para escrever, como também relataram o que acontece ao escreverem, ou 

seja, durante a própria ação de escrever.  

A dificuldade em escrever aparece de maneira latente e nos remete a pensar na 

escola, espaço das nossas primeiras experiências com o escrever, a qual: “*...+ estuda a 

língua como fenômeno estático, direcionando o ensino para a sistematização das 

normas, para a adequação ao sistema, sem abrir espaço para a diversidade, para a 

multiplicidade de interpretação dos signos, para as intenções dos falantes” (RAMAL, 

2000, p.02). E na recorrência do escrever dessa maneira, muitas vezes limitamos 
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nossas intenções e interpretações, o que provoca restrições nos nossos modos de 

produção do escrever.  

O relato de Martha evidencia esta limitação: As propostas estimularam-me a ler 

e refletir sobre os assuntos para que eu pudesse participar dos fóruns, embora ainda 

não me sinta muito a vontade em colocar minhas experiências porque ainda encontro 

certa dificuldade em expressar-me através da escrita. Dessa maneira, mesmo quando 

estamos em espaços diferentes que nos possibilitam o escrever como movimento e 

diversidade [...] não é tão fácil escrever, pois ainda não estou tão à vontade e as 

palavras teimam em não sair – Elisa. 

Silva (2009, p.05) ao pesquisar o escrever na graduação nos mostra que o 

mesmo “[...] ainda é uma trama tecida por modelos de escrita que disciplinam, 

cristalizam a escrita e enfraquecem os processos de autoria, pois constitui tarefa que 

não exercita a crítica do aluno em relação a seu texto”. Através do escrever sobre sua 

experiência Eliana nos mostra que, impregnada pela cultura do escrever disciplinante, 

mesmo tendo como proposta fazer um exercício de reflexão e crítica ao texto, através 

de pesquisa e leitura, ainda sente [...] uma certa dificuldade na hora de colocar minhas 

ideias usando a escrita.  

Ao investigarmos o escrever na pós-graduação e na Educação a Distância 

observamos que o disciplinamento e a limitação para o escrever permanecem e 

interferem nas produções dos professores-cursistas: eu me sinto um pouco inibido, por 

não ter o domínio da arte de escrever participei mais como leitor do que propriamente 

escritor – Vinícius. Interessante nesta investigação é que os próprios professores-

cursistas trazem a recorrência do escrever como proposta para ruptura com esse 

escrever que restringe e inibe. Enfrento dificuldades iniciais com relação à colocação 

de ideias, mas no transcorrer do curso acredito na superação desta limitação – Ruth.  

Cecília reafirma esse pensamento quando escreve: no começo não me senti 

muito a vontade em escrever sobre as minhas aprendizagens, mas a cada semana, eu 

conseguia interagir com mais facilidade. A recorrência, traduzida nas palavras 

“transcorrer” e “a cada semana”, nos remete a compreensão de que “sem uma 

história de interações suficientemente recorrentes, envolventes e amplas, em que haja 

aceitação mútua num espaço aberto às coordenações de ações, não podemos esperar 

que surja a linguagem” (MATURANA, 2002, p.24). O “*...+ ato de escrever, mais criativo 
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e menos preso às peripécias e marcas da escrita em nosso mundo propenso a se 

reproduzir no que já é” (MARQUES, 2006, p.21) emerge então das interações 

recorrentes produzidas na convivência do estar juntos no fórum. 

Sinto em muitas vezes que a minha participação nos fóruns tem se mostrado de 

maneira tímida e sem muitas interações com o restante do grupo. Mas tenho a certeza 

que ao longo do curso isso irá passar e a proximidade com os mesmos se fortalecerá – 

Rita. Esta reflexão é congruente com a proposta de Maturana (2002, p.66) que afirma: 

“para que haja história de interações recorrentes, tem que haver uma emoção que 

constitua as condutas que resultam em interações recorrentes. Se esta emoção não se 

dá, não há história de interações recorrentes, mas somente encontros casuais e 

separações”. Assim a convivência, o estar junto de maneira recorrente pode constituir 

uma emoção que entrelaça o grupo, lhe possibilita proximidade, o que pode colaborar 

para o fluir do escrever. 

Esses foram alguns aspectos das dificuldades com o escrever trazidas pelos 

professores–cursistas, e em seus escreveres observamos também a preparação para 

escrever, as emoções que são produzidas antes do escrever. Nara diz que: a “Conversa 

Mediada pela Escrita” em meu ponto de vista pode ser bem mais interessante que a 

verbal, porque exige uma reflexão antes da colocação das palavras, o que muitas 

vezes, no calor de uma discussão grupal pode não acontecer, e palavras podem ser mal 

ditas ou mal interpretadas. Há nesse escrever dois pontos a ressaltar: a relação da fala 

com a escrita e a reflexão antes do escrever. Marques (2006, 27) fala sobre este 

primeiro ponto “na fala, a palavra que digo ou me escapa está dita. Não há como fugir 

ao fato. Mas na escrita posso apagá-la, suprimi-la ou substituí-la”.  

O outro ponto, a reflexão para escrever, é problematizada por Marques (2006, 

p. 15) ao afirmar que: 

[...] à diferença da conversa falada, nos ensinaram a escrever e na 
lamentável forma de uma mecânica que supunha texto prévio, 
mensagem já elaborada. Escrevia-se o que antes se pensara. Agora 
entendo o contrário: escrever para pensar, uma outra forma de 
conversar. 

Consideramos que a proposta do autor necessita mesmo de um exercício 

constante para romper com maneira já enraizada com a qual nos acostumamos, ou 
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não, a escrever. Ao pensar no escrever como conversa e processo podemos entender o 

que Zuriléia escreve: não basta apenas realizar a leitura dos materiais, é preciso expor 

nossas reflexões de forma que provoque o outro a dar continuidade ao diálogo. 

As palavras da cursista Marian também parecem vir ao encontro da proposta 

do autor: Pude refletir sobre o falar e o escrever, e sinto que às vezes, prefiro escrever 

[...] a ter que falar, acho que os textos dizem muito mais do que estamos pensando na 

hora. O autor complementa ainda que para que consigamos escrever para pensar 

“necessitamos nos reeducar para fazer do escrever um ato inaugural; não apenas 

transcrição do que tínhamos em mente, do que já foi pensado ou dito, mas 

inauguração do próprio pensar” (MARQUES, 2006, p. 15). 

O texto de Íris indica as possibilidades do escrever em si, e não dos processos 

que dificultam ou antecedem o escrever e se aproxima das ideias de conversar ao 

escrever e da inauguração do pensar quando coloca que: a conversa pela escrita 

favorece maior reflexão, pois ao escrever organizamos pensamentos e ideias, de modo 

mais claro levando em consideração, aspectos individuais e coletivos.  

Marisa e Teresinha escrevem sobre os aspectos coletivos no escrever. Tento, 

através da escrita, explorar argumentações que incitem a avaliação e o desenvolver 

crítico dos colegas, com o intuito de fomentar o saber construtivista em ações de 

interação mútua – Marisa. Contribuí com mensagens nos vários fóruns, tentando criar 

uma empatia entre os participantes. Tentei dentro do possível esclarecer e esclarecer-

me sobre os vários temas – Teresinha. Nesses fragmentos vemos a compreensão do 

escrever como processo, tentativa de ser coletivo, provocativo e que convida à 

conversa. Liesel amplia a ideia de conversa quando fala do encontro com o escrever do 

outro: os fóruns tiveram essa característica, possibilitaram este tipo de postura, pois ao 

entrar em contato com a escrita dos colegas tivemos que repensar, construir, elaborar, 

desconstruir, perceber nossos equívocos, entender melhor algo que não estava 

compreendido. 

Virgínia vai além: Percebo o fórum enquanto um espaço interacional/interativo 

que torna o educando co-criador de todo o conteúdo discursivo a partir da mediação 

do computador e mais especificamente os fóruns enquanto uma interface da 

virtualidade. Nessa compreensão Virgínia consegue mostrar que ao escrever aprende e 
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se coloca como quem se apropria de conhecimentos e produz saberes numa 

concepção em que: 

[...] o sujeito constrói, no processo de produção textual, uma 
proposta de interlocução - que não inclui apenas seu professor, mas 
vários leitores - os reais e os virtuais - e, nessa perspectiva, tornar-se-
á autor, capaz de construir estratégias adequadas à obtenção de uma 
atitude responsiva que contemple as intenções interpretativas do 
leitor (SILVA, 2009, p. 05). 

Ana Rita também menciona no seu escrever a responsabilidade e a intenção: 

colocar nossa opinião requer responsabilidade e muitas vezes reli meus textos para que 

eu tivesse a certeza de que conseguiria atingir o objetivo a que me propus ao escrever.  

Ao pensar no leitor, ao escrever na intenção do diálogo e ao reconhecer as 

mensagens do outro como esclarecedoras chegamos ao nó de compreensão 

implicações do ler, já que o ler e o escrever aparecem nas reflexões dos professores-

cursistas como interconexões.  

 

NÓ DE COMPREENSÃO IMPLICAÇÕES DO LER 

O nó de compreensão implicações do ler foi produzido ao encontramos 

escreveres dos professores-cursistas que mencionam a importância de ler para seu 

próprio escrever e aprender. Trazemos escreveres que fazem referência aos textos 

indicados pelos professores (leitura teórica), tanto antes da conversa nos fóruns, como 

durante, para pesquisa e aprofundamento; e também, conversamos sobre os 

escreveres que abordam as leituras das mensagens dos colegas. 

Ao buscarmos os escreveres dos autores que subsidiam nossa pesquisa 

trazemos a compreensão de Marques (2006, p. 12) para o qual “ler é descortinar 

muitas leituras possíveis, é dilatar os horizontes das próprias percepções, horizontes 

dos muitos mundos abertos à inventividade criativa”. Mas como fazer do exercício de 

ler uma prática de dilatar horizontes? Para Eliana [...] Não basta uma simples leitura, 

sendo necessário refletir profundamente sobre cada tema proposto, com isso ter uma 

participação de qualidade e instigar os colegas a um diálogo. Marly escreve que a 

leitura antes de participar das atividades é imprescindível. Apesar da dificuldade de 

expressar as minhas experiências me senti a vontade para escrever. Nestes dois 
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escreveres a leitura aparece como forma de dilatar horizontes, porém sem ainda 

mencionar a inventividade e neste sentido, parece que o ler ainda é compreendido 

como apoio ao escrever e não como possibilidade de descortinar outros escreveres e 

leituras. 

Clarice também contribui para a compreensão do ler neste sentido quando 

escreve que participar de fóruns [...] exige que nossas ponderações e argumentações 

sejam objetivas e embasadas em leituras que nos permitem analisar os assuntos em 

pauta dentro de um contexto maior. Há neste escrever um aspecto interessante e 

difícil de se dissolver: argumentações objetivas e embasadas em leituras, e assim 

voltamos a compreensão da leitura como apoio. Por meio desse escrever fica evidente 

a sutil diferença entre compreender o ler, o citar e referenciar como objetivos, como 

enrijecimento e limite ao texto; ou como pontes que nos permitem fazer o encontro 

das nossas explicações e vivências com as explicações dos autores, pontes que nos 

abrem caminhos para criar e ir além.  

Ao complementar suas reflexões, Clarice afirma que: a constante leitura e a 

participação efetiva nos fóruns contribuem para que tenhamos facilidade em expor 

nossas opiniões de maneira consistente. Neste segundo relevo textual da cursista já 

podemos notar um apontamento para a compreensão do ler como potencial do 

escrever, quando menciona que a experiência com um facilita a prática do outro. 

Maria também possui essa compreensão quando escreve que os textos favorecem 

muito o diálogo, são o ponto de partida e a partir daí podemos seguir trocando, 

reformulando, reavaliando e repensando.  

Em outra perspectiva Mariana traz a leitura como eixo para se conversar sobre 

o mesmo tema, sem que necessariamente tenhamos que falar a mesma coisa. [...] 

Para participar dos fóruns de forma interativa foi necessário concluir a leitura dos 

textos sugeridos, para entender e “entrar no clima” dos fóruns propostos. Mônica traz 

como uma de suas reflexões a ideia do texto como apoio, mas avança quando 

menciona que sua participação nos fóruns foi o que mais me estimulou a ler os textos e 

refletir, pois só assim posso trocar ideias com meus colegas e me inteirar mais do 

assunto. Alguns colegas anexaram textos nos fóruns relacionados aos assuntos que 

estão sendo discutidos e com isso me fez ler e refletir ainda mais para poder debater o 

assunto. Cecília amplia a relação do ler e conversar quando escreve que [...] as leituras 
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me fizeram perceber a importância da escrita na formação, na autonomia, na geração 

de aprendizagens de forma efetiva que proporciona a formação de teias de 

conhecimento coletivas. Emerge desses escreveres a proposta do encontro do ler com 

o conversar, “entrar no clima, inteirar do assunto e formar teias coletivas” fomentam a 

compreensão de que para que possamos estabelecer uma conversa é necessário que 

um escute o outro, que no conversar construam um novo domínio de realidade 

(MATURANA, 2001), neste caso com e a partir da leitura. 

Para Maturana (2002a) conversar significa dar voltas com, e o conversar se 

efetiva e permanece quando estamos em um domínio de ação que se distingue pela 

emoção, pelo “clima” como enunciado por Mariana, e o enredo dessas voltas constrói 

compreensões coletivas advindas das aprendizagens dos indivíduos que estão nesse 

conversar. 

A ideia de escrita-leitura de Silva (2009), um ler que identifica possibilidades 

para escrever o que não está escrito no texto que lemos, emerge em algumas 

reflexões. Elis percebe [...] nos textos uma estratégia, uma forma elucidativa de 

conhecimento de participação nos fóruns que possibilita a aprendizagem da leitura e 

da escrita em situações significativas e desafiantes. Eliana também contribui ao colocar 

que [...] a participação nos fóruns nos incentiva à leitura e à pesquisa, pois para 

podermos debater e trocar ideias com os colegas é necessário termos conhecimento 

sobre o assunto que se está debatendo, é muito envolvente. Estes dois fragmentos de 

texto vão ao encontro do entendimento de que “nos intervalos do já dito, recolhemos 

os fragmentos do que ainda estamos por dizer, pois a cada escrita-leitura vamos 

construindo compreensões novas, rearticulando os dizeres para constituir o ainda por 

dizer” (SILVA, 2009, p.03).  

Sempre que estou interagindo me sinto estimulada a rever as leituras para ser 

coerente com as aprendizagens de todos que estão envolvidos no processo. Penso que 

esses momentos de troca de saberes são significativos para a nossa formação – Liesel. 

Nessa imersão na escrita-leitura, ao participar de espaços na EaD, os próprios cursistas, 

e seus colegas, tornam-se autores, porque possuem neste espaço leitores (o coletivo 

do curso) e “depois, assunto puxa assunto, conversa puxa conversa, escrever puxa 

leituras que puxam o reescrever” (MARQUES, 2006, p.12). 
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A compreensão da escrita-leitura vinculada não só aos textos sugeridos pelos 

professores e aos textos publicados, mas também vinculada aos textos criados pelo 

grupo, postagens dos colegas, pode ser observada no fragmento de Mônica através 

dos fóruns estou me expressando, debatendo, trocando ideias e analisando os 

comentários feitos pelos colegas, isso é muito bom, pois ao ler o que meus colegas 

escrevem fico mais a vontade para expressar meus pensamentos e experiências. Aqui 

aparece a aceitação do outro, o ouvir-ler o outro como experiência de aceitação de si 

mesmo. Para Maturana (2002), se não nos aceitamos, se não nos respeitamos, não há 

espaço para reflexão, porque estaremos em contínua negação de nós mesmos e na 

busca de sermos o que não somos e o que não poderemos ser. Capitu, de forma 

análoga, expõe o compartilhar de ideias, num espaço aberto e de aprendizagem, como 

possibilidade de aceitação de si mesma: através da palavra escrita com os colegas 

posso observar se o meu entendimento, minhas ideias são coerentes além de poder 

também compartilhar das percepções deles. Isto ocorre pelos diálogos e discussões 

travados no fórum.  

Outra compreensão do ler atrelado ao escrever, é escrever pensando na leitura 

do outro e nas possibilidades desta para o outro. Os textos disponibilizados e os textos 

dos colegas são muito reflexivos e nos possibilitam a verdadeira aprendizagem, bem 

como, meus próprios textos, busco escrevê-los não só para “fazer bonito”, mas de 

forma que contribua com o aprendizado dos meus colegas, pois assim como aprendo 

com o texto dos outros, acredito que de alguma forma estarei contribuindo para o 

aprendizado do grupo – Zuriléia (grifos da autora).  

O ler como provocação aparece no escrever de Rita nas participações que eu 

tive com meus colegas obtive um crescimento positivo e uma grandiosidade de 

conhecimento, pois ao ler os comentários de meus colegas, me fizeram em muitas 

vezes repensar em ideias e no modo como eu formulava meus questionamentos e até 

mesmo minhas conclusões. Marques (2006, p.27) complementa essa ideia ao se referir 

que tal provocação pode acontecer ao ler não só outros textos, mas os nossos 

próprios, ao se referir às “leituras do escrevente” afirma que “a medida que escrevo 

realizo uma primeira leitura de meu texto, pois busco fazê-lo significativo do que vivo, 

sinto, penso. Mas toda a vez que a ele regresso nele deparo com novos significados”. 
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Esse movimento recursivo apontado pelo autor: escrever-ler, ler-escrever, 

aprender; emerge nas compreensões de Althea: as várias postagens que foram 

surgindo, com uma grande contribuição para o saber, envolvendo aprendizagem e 

tecnologias, incentivaram-nos a discussão, como forma de participação nos fóruns. A 

leitura das mensagens dos colegas, nos remete à análise, reflexão e transformação das 

ideias compartilhadas, que não termina assim, mas é novamente repassada como uma 

nova reflexão através da escrita novamente no fórum, sendo portanto, uma única 

postagem, sendo transformada em várias outras informações para qualificar nosso 

processo de troca de conhecimento.  

Outra compreensão que também traz a tona a possibilidade recursiva do ler é 

transcrita nas palavras de Janete A partir da visão de outros olhos, espelhados nas 

experiências de profissionais, como nós, passamos a medir nossa própria ação e a 

considerar outras possibilidades. É muito interessante ler o posicionamento dos colegas 

e, em seguida, a observação dos professores, tutores e outros colegas. Nesse ir e vir de 

ideias, vamos construindo novas perspectivas que, como em uma reação em cadeia, 

torna-se viva e evolui.  

Nesse entendimento de movimento vivo do texto, das palavras, do ler e do 

escrever, podemos compreender que: 

o autor, ao dialogar com outros textos, ocupa uma posição 
enunciativa, cria uma forma de dizer que produz outros efeitos de 
sentido, estabelecendo o jogo entre o (re)dizer, o desdizer e o não-
dizer. Isso significa lançar um novo olhar sobre o dito, criando um 
novo jeito de dizer (SILVA, 2009, p. 03). 

Na tessitura dos escreveres e compreensões dos autores professores-cursistas 

e dos autores teóricos que lemos, identificamos distanciamentos e aproximações, 

compusemos um texto vivo, uma escrita-leitura sem finalização e com produções de 

conhecimento que nos levam a legitimação de que é possível aprender ao ler-escrever. 

 

CONVOCAÇÕES DA ESCRITA-LEITURA 

Na trama que tecemos ao ler os escreveres dos professores-cursistas e ao 

escrever nossa conversa também com autores que lemos, com movimentos recursivos 



87 
 

de escrita-leitura, reconhecemos no percorrer cartográfico dos escreveres suas 

multiplicidades, alguns limites e seus desdobramentos e embasamentos no ler. 

A cartografia dos escreveres produziu a identificação do escrever com palavras 

que “teimam em não sair” e a compreensão de que a recorrência do escrever contribui 

para minimizar as dificuldades com o próprio escrever, pois a convivência com quem 

escrevemos nos liberta de possíveis melindres ao escrever; e que escrever é mesmo 

verbo, ação não é sinônimo de produto finalizado. Talvez mais que isso, o escrever 

pode ser compreendido como começo, que provoca o outro (leitor) ao diálogo, uma 

construção coletiva que nos auto-provoca a reflexões enquanto escrevemos e que 

sendo vivo é também criação, co-criação com quem conversamos ao escrever e com 

quem lemos. 

Em sua multiplicidade, o escrever desdobra-se também como o ler, não apenas 

como embasamento ao que se escreve, mas como ponte para outras ideias ainda não 

pensadas e ponte para experiências já inscritas em cada um, um conversar que mostra 

o ler também como movimento vivo e prática indissociável do escrever. 

Assim a cartografia dos escreveres e a escrita-leitura tecida neste artigo nos 

convoca a compreensão de que, ao movimentarmos os materiais textuais, não 

somente ao escrever, mas também ao ler, somos autores, produzimos entendimentos 

e aprendemos.  
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“Onde é que se pode encontrar o teu próprio eu?  
Sempre no mais profundo encantamento  

que experimentaste”.  
Hugo Hofmannsthal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONSTITUIÇÃO DOS NÓS DA CARTOGRAFIA COMO RIZOMA  

E DO PESQUISADOR COMO CARTÓGRAFO 
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A CONSTITUIÇÃO DOS NÓS DA CARTOGRAFIA COMO RIZOMA E DO PESQUISADOR 
COMO CARTÓGRAFO 

 
RESUMO 
 
Este artigo constrói um diálogo com autores que abordam o rizoma e a cartografia 
como pesquisa, ação e produção de mundo e de subjetividade. A cartografia foi a 
opção escolhida para a pesquisa que investiga como o escrever enatuado pode 
contribuir com o aprender. Busca-se nesse artigo explicar como os nós reflexivos e os 
nós de compreensão, produzidos nessa pesquisa, se constituem como rizoma na ação 
cartográfica e como o pesquisador se constitui como cartógrafo. Para compreender de 
que maneira os nós se constituem como rizoma, trama-se um emaranhado de 
reflexões e aproximações dos nós produzidos com os seis princípios rizomáticos: 
conexão, heterogeneidade, multiplicidade, ruptura a-significante, cartografia e 
decalcomania. No processo de entendimento sobre a constituição do cartógrafo 
pensa-se na teoria como cartografia e no aprender como produtor de subjetividade e 
assim encontram-se convergências e coerências da pesquisa. Percebe-se os nós como 
rizomas criados no emaranhado de linhas de expressão e experiência, e que a 
reterritorialização é produzida no cartografar com percepção aguçada e a atenção 
consciente. 
 
Palavras-chave: cartografia; rizoma; territorialização 
 

THE CONSTITUTION OF CARTOGRAPHY KNOTS AS RHIZOME AND THE RESEARCHER 
AS CARTOGRAPHER 

 
Abstract 
 
This article creates a discussion among authors that approach the rhizome and 
cartography as research, action and production of world and subjectivity.  
Cartography was the option chosen for the research that investigates how the enactive 
write can contribute to learning. The study in this article explain how the reflective 
knots and understanding knots, produced in this research, has been constitute as 
rhizome on cartographic action and how the researcher is constituted as a 
cartographer. 
To recognise how the knots are constituted as rhizome, a network of reflections and 
the knots’ approaches, were produce within the six rhizomatic principles: connection, 
heterogeneity, multiplicity, non-signifying rupture, cartography and decalcomania. The 
process of understanding the formation of cartographer leads to the theory as 
cartography and learning as a producer of subjectivity, therefore it finds convergences 
and search coherences. The knots can be observed as rhizomes created in the line grid 
of expression and experience, and that the reterritorialisation is produced in 
cartography with sharp perception and conscious awareness. 
 
Keywords: cartography, rhizome, territorialisation. 
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LA CONSTITUTION DES NŒUDS DE LA CARTOGRAPHIE COMME RHIZOME E DU 
CHERCHEUR COMME CARTOGRAFE 

 
Résumé 
 
Cet article construit un dialogue avec les auteurs qui traitent le rhizome et la 
cartographie en tant que recherche, action et production de monde et de subjectivité. 
La cartographie a été l’option choisie pour l’étude qui investigue comment l’écrire 
énacté peut contribuer à l’apprendre. Cet article tend à expliquer comment les nœuds 
réflexifs et les nœuds de compréhensions produits dans cette étude se constituent en 
tant que rhizome dans l’action cartographique et comment le chercheur se constitue 
en tant que cartographe. Pour comprendre de quelle manière les nœuds se 
constituent, un enchevêtrement de réflexions et d’approximations des nœuds produits 
avec les six principes rhizomiques sont combinés: la connexité, l’hétérogénéité,  la 
multiplicité, la rupture a-signifiante, la cartographie et la décalcomanie. Durant le 
processus de compréhension de la constitution du cartographe la théorie a été pensé 
comme de la cartographie, et l’apprendre comme un producteur de subjectivité pour 
ainsi rencontrer les convergences et les cohérences de l’étude. On conçoit les nœuds 
comme des rhizomes créés dans l’enchevêtrement de lignes d’expression et 
d’expérience et que la reterritorialisation soit produite dans l’action de cartographier 
avec la perception aiguisée et l’attention consciente. 
 
Mots-clefs: cartographie, rhizome, terrotorialisation 
 
 

LA CONSTITUCIÓN DE LOS NUDOS DE LA CARTOGRAFIA COMO RIZOMA Y DEL 
INVESTIGADOR COMO CARTÓGRAFO 

 
Resume 
 
Este artículo construye un diálogo con autores que abordan el rizoma y la cartografía 
como investigación, acción y producción de mundo y de subjetividad. La cartografía 
fue la opción elegida para el estudio que investiga como el escribir enactuado puede 
contribuir con el aprender. En este artículo se busca explicar cómo los nudos reflexivos 
y los nudos de comprensión, producidos en este trabajo, se constituyen como rizoma 
en la acción cartográfica y como el investigador se constituye como cartógrafo. Para 
comprender de qué manera los nudos se constituyen como rizoma, se teje un 
enmarañado de reflexiones y aproximaciones de los nudos producidos con los seis 
principios rizomáticos: conexión, heterogeneidad, multiplicidad, ruptura a-significante, 
cartografía y calcomanía. En el proceso de entendimiento sobre la constitución del 
cartógrafo se piensa en la teoría como cartografía y en el aprender como productor de 
subjetividad y así se encuentran las convergencias y coherencias de la investigación. 
Los nudos son percibidos como rizomas creados en el enmarañado de líneas de 
expresión y experiencia, y que la reterritorialización es producida en el cartografiar con 
la percepción aguzada y la atención consciente. 
 
Palabras clave: cartografía; rizoma; territorialización  
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Quando começo1 um texto, começo com um objetivo, com uma 
“tese”, um argumento a ser explicitado e compartilhado. Dessa vez 
está diferente e talvez por isso difícil começar a escrever, ação que 
me é muito fácil, que acontece, flui e cria. Começo esse texto um 
pouco perdida, desterritorializada eu diria, perdida nas ideias 
rizomáticas de Deleuze e Guattari (1995). 

 

CONSTRUÇÃO DE TERRITÓRIOS 

Esse texto traduz nossas compreensões e co-determinações referenciadas nas 

proposições de Deleuze e Guattari (1995) acerca do rizoma e da cartografia. 

Conversaremos não apenas com Deleuze e Guattari (1995), mas também com Rolnik 

(2006), Pozzana (2013), Kastrup (2012), Ferreira (2008) e outros autores que 

contribuem para compreendermos a constituição dos nós da cartografia como rizoma 

e do pesquisador como cartógrafo. 

Uma das coisas que queremos explicar é como os nós reflexivos e os nós de 

compreensão, produzidos na pesquisa sobre o escrever2, traduzem uma ação 

cartográfica e como se constituem enquanto rizoma. Mas como começar um texto 

rizomático? 

Tentaremos fazê-lo a partir da explicação sobre o que é estar 

desterritorializada, sem território determinado, sem chão, flutuante. Ainda que 

falemos em desterritorialização, existe um território trilhado por nós que nos constitui 

pesquisadoras, que se constituiu nas leituras, conversas, dúvidas e desejos, nos 

processos de subjetivação que experienciamos. 

Como pesquisadoras, criamos os nós reflexivos e de compreensão, somos 

autoras destes nós que marcam nossa postura e atitude em relação à pesquisa, às 

nossas experiências, perspectivas teóricas e emoções enatuadas; e que permitem o 

dar-se-conta da trama rizomática dessa investigação. Os nós aos quais nos referimos 

são emaranhados de linhas, de caminhos e processos da pesquisa de doutorado que 

investiga como o escrever enatuado pode contribuir com o aprender. Tal investigação 

está sendo realizada a partir de escreveres de professores-cursistas27 da Especialização 

em Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação – TIC-Edu, que ocorre a 

distância, ofertada pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG, através da 

                                                           
27

 Utilizamos a expressão “professores-cursistas”, pois a maioria dos estudantes desta especialização é 
professor 
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Universidade Aberta do Brasil – UAB. Nossa hipótese é de que o escrever enatuado - 

na ação incorporada, co-determina os processos do dar-se-conta, da co-criação e da 

recursividade, os quais constituem o aprender. O conceito de enação de Varela, 

Thompson e Rosch (2003), é a proposta da ação incorporada: é o pensar sobre o que 

se faz enquanto se faz, de estar presente na ação. 

Compartilhamos a pesquisa sobre o escrever para situar o leitor de como e 

porquê chegamos a essa investigação: compreender nossa própria pesquisa como 

cartografia e nossa ação de pesquisadoras como cartógrafas. O foco deste artigo está 

na compreensão do que estamos produzindo - os nós reflexivos e os nós de 

compreensão - como rizoma, e da constituição do cartógrafo. 

Os nós reflexivos foram os nós produzidos na nossa constituição como 

cartógrafas, ou na tentativa, no exercício de nos constituir como cartógrafas. São 

emaranhados de linhas, processos de reflexão, pontos de encontro e convergência das 

experiências, emoções e saberes que construímos enquanto pesquisadoras. São 

emaranhados de linhas que nos atravessam, que despertam em nós desejos e 

emoções no pesquisar, que nos fazem perceber nossa ação na pesquisa, o mundo, sua 

produção e as co-determinações. 

Identificamos na nossa cartografia de pesquisadoras sete nós reflexivos: a 

observação implicada, a circularidade do fazer-conhecer, a objetividade entre 

parênteses, o explicar, o cartografar, a co-determinação e a enação. Os nós reflexivos 

trazem os conceitos, compreensões, linhas e atravessamentos que foram enredando-

se e emergindo na conversa com os autores Humberto Maturana, Francisco Varela e 

Virgínia Kastrup; e que interferem e rompem nossa trajetória e nos provocam a 

reconstruir os caminhos da pesquisa mesmo antes deles existirem. 

Para explicarmos os nós de compreensão pensamos em emaranhados 

processuais mais complexos, que se constituem a partir do imbricamento dos nós 

reflexivos com as conversas e com os escreveres dos sujeitos pesquisados. Esses nós 

foram produzidos na co-determinação entre nossas leituras e os escreveres dos 

professores-cursistas, por isso nós de compreensão. Os nós de compreensão que 

enaturam nessa co-determinação estão relacionados com o escrever, o ler, a 

cooperação, a interação e a recursão.  
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Assim ao pesquisar produzimos nós, os quais marcam, inscrevem e denunciam 

nossos momentos de provocações, as voltas que damos em nós mesmas, e o dar-se 

conta de entendimentos até então adormecidos. Estamos cartografando, nos 

constituindo como cartógrafas e por isso precisamos entender a proposta de rizoma 

de Deleuze e Guattari (1995), a qual anuncia o cartografar, para, então, identificar 

relações dessa proposta com os nós produzidos. 

A CONSTITUIÇÃO DOS NÓS DA CARTOGRAFIA COMO RIZOMA  

A partir desse breve delineamento sobre como produzimos os nós reflexivos e 

os nós de compreensão procuraremos compreender de que maneira tais nós se 

constituem como rizoma. Deleuze e Guattari (1995) apontam seis princípios do rizoma: 

conexão, heterogeneidade, multiplicidade, ruptura a-significante, cartografia e 

decalcomania. Abordaremos cada um desses princípios procurando pensá-los como se 

aproximam dos nós produzidos. 

O primeiro princípio apontado pelos autores é o princípio de conexão, o qual 

enuncia que “*...+ qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e 

deve sê-lo” (DELEUZE E GUATTARI, 1995, p.14). Dessa mesma maneira produzimos os 

nós, pois por mais que na escrita os nós estejam encadeados sequencialmente, por 

força da própria estrutura escrita, eles não emergem um após o outro, mas juntos, 

sem temporalidade, sem sequência ou hierarquia que os faça vir antes ou depois. Eles 

se conectam uns com os outros, de maneira rizomática. 

E ao nos darmos conta da heterarquia da produção dos nós, somos conduzidas 

ao segundo princípio do rizoma, o de heterogeneidade, o qual afirma que: 

Um rizoma vai além das conexões puramente linguísticas, sendo 
atravessado por cadeias biológicas, políticas, materiais, culturais, 
econômicas, em todas as suas modalidades. Não existe superioridade 
de uma em relação à outra, mas somente agenciamentos que 
conectam coisas de natureza heterogêneas em um mesmo plano 
(FEREIRA, 2008, p. 35). 

Pensar os nós como rizomáticos a partir desse princípio é compreender que é o 

conjunto dos nós que denota sua significância, sua compreensão plena. Um nó 

isoladamente, ou um fragmento do conjunto de nós, não dá conta de explicar sua 

complexidade coletiva.  
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Como terceiro princípio do rizoma, Deleuze e Guattari (1995, p.15) trazem o 

conceito de multiplicidade: “*...+ é somente quando o múltiplo é efetivamente tratado 

como substantivo, multiplicidade, que ele não tem mais nenhuma relação com o uno 

como sujeito ou como objeto, como realidade natural ou espiritual, como imagem e 

mundo”. Com esse princípio complementamos a compreensão do princípio anterior. 

No entrelaçamento das linhas e dos processos, formamos os nós constituídos pelos 

autores da pesquisa, teóricos estudados, professores-cursistas e pela própria forma de 

darmos o nó, isto, é por uma multiplicidade, sem que o foco esteja nos constituintes, 

mas processo de constituir.  

A ruptura a-significante, quarto princípio rizomático, refere-se aos processos de 

territorialização e desterritorialização (FERREIRA, 2008). 

Movimentos de territorialização: intensidades se definindo através 
de certas matérias de expressão; nascimento de mundos. 
Movimentos de desterritorialização: territórios perdendo força de 
encantamento; mundos que se acabam; partículas de afeto 
expatriadas, sem forma e sem rumo (ROLNIK, 2006, p. 36).  

Este princípio dá ao rizoma movimento, ou seja, o rizoma não é estático, está 

em constantes movimentos de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização. Tais movimentos são resultantes da “potência produtiva do desejo” 

(ROLNIK, 2006, p.109), a qual possibilita a produção de novos territórios.  

Por isso, na epígrafe desse artigo, falamos em desterritorialização, porque o 

território que havíamos constituído deixou de dar conta das nossas potências 

produtivas, que agora vão ao encontro da proposta de rizoma de Deleuze e Guattari 

(1995). Não que o território anterior tenha deixado de fazer sentido, mas outras forças 

mexeram com nosso corpo vibrátil e nos fizeram mover na busca de outras 

sensibilidades, que fazem nosso corpo vibrar e com isso produzir novos territórios. 

Assim, “desencantar um território (desterritorializar) é necessário para fazer emergir 

novos e outras forças ou formas de ser (território) – territorializar-se” (BARBOZA, 2014, 

p. 01). 

Os movimentos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, 

característicos e constituintes do rizoma, aplicam-se também aos nós, mais uma vez 

caracterizam a plasticidade e dinâmica das linhas que se emaranham para formar os 
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nós. Por isso “*...+ é importante ter sempre em mente os princípios do rizoma que irão 

sempre orientar a cartografia. Neste processo, não se deve privilegiar nenhuma 

entrada e nenhuma saída, pois todos os dispositivos são válidos e influem na 

composição dos territórios” (FERREIRA, 2008, p.39). 

O quinto princípio refere-se ao decalque, que como o próprio nome diz refere-

se ao que gruda, deixa estático, reproduz (DELEUZE e GUATTARI, 1995; ROLNIK, 2006). 

Para os autores o rizoma pode ser entendido como mapa, mas não decalque. “Um 

mapa tem múltiplas entradas contrariamente ao decalque que volta sempre ‘ao 

mesmo’. Um mapa é uma questão de performance, enquanto que o decalque remete 

sempre a uma presumida ‘competência’” (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p.21 - grifos 

dos autores). Ao grudar, fixar, o decalque não cria ou produz, apenas reproduz. Ao 

decalcarmos, temos uma certa garantia de reconhecimento, porque reproduzir nos dá 

uma falsa noção de estabilidade, uma vez que, apenas aderimos a territórios já vividos 

(ROLNIK, 2006). É assim que “*...+ o decalque aprisiona e cristaliza um determinado 

momento do mapa, criando valores e juízos a partir deste” (FERREIRA, 2008, p.37). 

Por isso não estamos falando de mapa físico que estabelece limites e sim da 

ação de mapear os processos, de mapas que são construídos para serem 

reconstruídos, reorganizados de acordo com a subjetividades de quem os constrói. 

“Além disso, devemos ter ciência que o decalque é apenas um momento do mapa que 

já nasce obsoleto, servindo assim, não como modelo, mas como a referência que 

temos daquele momento estudado” (FERREIRA, 2008, p.39). Por isso, mais 

interessante que criar imagens que mostrem os nós produzidos e estagná-los, é nos 

valermos dos nós para percebermos que novos agenciamentos, linhas de fuga e 

expansões foram produzidas, é tomá-los como referência para entender o processo da 

pesquisa. 

O decalque é o que o rizoma e os nós não querem ser. Criamos os nós, nossos 

emaranhados de linhas de expressão e experiência para serem movimento, para 

produzirem e compartilharmos os movimentos da pesquisa, desta pesquisa e não de 

todas ou de outras. Por isso os nós, mesmo sendo multiplicidades, são singulares, não 

foram produzidos como território de aderência a outras pesquisas e outros 

pesquisadores, eles contam uma história, um movimento, uma dinâmica. 

O sexto e último princípio rizomático, é o princípio da cartografia, o qual: 
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[...] é metodológico, e diz respeito ao mapa traçado. Mapear significa 
acompanhar os movimentos e as retrações, os processos de invenção 
e de captura que se expandem e se desdobram, desterritorializando-
se e reteretorializando-se no momento em que o mapa é projetado 
(FERREIRA, 2008, p.36). 

A cartografia que escolhemos fazer baseia-se na atenção cartográfica proposta 

por KASTRUP (2012, p.39): “concentração sem focalização, abertura, configurando 

uma atitude que prepara para o acolhimento do inesperado. A atenção se desdobra na 

qualidade de encontro, de acolhimento”. Tal atenção cartográfica também está 

fundada no conceito de enação - ação incorporada de Varela, Thompson e Rosch 

(2003), os quais propõem a ação consciente: o fazer algo com corpo e mente presentes 

na ação, abertos ao devir, que só pode ser acolhido na ação, em nosso caso na ação do 

pesquisar. 

Depois de compreender os nós produzidos como rizoma, resta-nos pensarmos 

como nos constituímos como cartógrafas. 

 

A CONSTITUIÇÃO DO PESQUISADOR COMO CARTÓGRAFO 

Você próprio é que terá de encontrar algo que desperte seu corpo 
vibrátil, algo que funcione como uma espécie de fator de a(fe)tivação 
em sua existência. Pode ser um passeio solitário, um poema, uma 
música, um filme, um cheiro, um gosto... Pode ser a escrita, a dança, 
um alucinógeno, um encontro amoroso – ou ao contrário, um 
desencontro... Enfim, você é quem sabe o que lhe permite habitar o 
ilocalizável, aguçando sua sensibilidade à latitude ambiente (ROLNIK, 
2006, p.39 – grifos da autora). 

Se é assim que se constitui o cartógrafo, agora posso dizer que sou cartógrafa. 

Todos os poros do meu corpo vibram a(fe)tividade, estão todos em alerta, suspensos, 

emocionados.  

Me dou conta que meu nervosismo e ansiedade para que as ideias e 

encadeamentos que construo e produzo não fujam, acontecem porque tais 

encadeamentos são produzidos em momentos em que estou imersa na experiência, na 

ação corporificada e enagem no devir da pesquisa. É preciso tempo e processo de 

imersão na pesquisa, dentre os diversos afazeres do dia a dia, para que me entregue 

por completo, para que me sinta cartógrafa; e quando isso acontece, não quero deixar 

escapar, porque: 
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[...] o cartógrafo absorve matérias de qualquer procedência. [...] Tudo 
o que der língua para os movimentos do desejo, tudo o que servir 
para cunhar matéria de expressão e criar sentido, para ele é bem-
vindo. Todas as entradas são boas, desde que as saídas sejam 
múltiplas (ROLNIK, 2006, p.65 – grifos da autora). 

Nesse processo de absorção do que produz expressão e sentido, vemos 

também presente, a sensibilidade, a educação do sensível de Duarte Jr. (2003), a qual 

busca possibilitar a compreensão de que aprendemos com o corpo inteiro, com todos 

nossos sentidos, por todos nossos poros. Aprendemos com o que nos afeta. Essa 

sensibilidade busca romper com o estado inerte no qual vivemos, na maneira de 

construir e viver territórios que mais adormecem que estimulam nossas emoções. Tal 

estado inerte refere-se a nossa maneira de viver em um território que “*...+ mais 

parece concebido para enterrar as forças do desejo do que para expandi-las” (ROLNIK, 

2006, p.118). 

Grande parte do modo como agimos e conhecemos se dá sem 
atenção e consciência ao que nos acontece. Não nos é dado saber 
como explorar o plano da experiência, isto não é imediato, requer 
aprendizagem. Por isso, acessá-lo e descrevê-lo é difícil. Com a 
elaboração de novas pistas para um método cartográfico, não 
podemos deixar de acentuar a necessidade de práticas que tornem 
possível uma atenção aberta aos processos em curso, que nos 
permitam saber com aquilo que nos faz viver (POZZANA, 2013, p. 
327).  

Nossa constituição como cartógrafas se dá no empenho cotidiano de estarmos 

com a atenção aberta, com a sensibilidade a flor da pele, na ação incorporada, e 

quando os pontos de encontro do que vivemos com o que cremos e pesquisamos 

convergem, achamos a coerência da nossa existência. “*...+ O aprendizado que nos 

forma, que nos traz ganhos, se faz sempre por inscrição corporal e não apenas por 

adesão teórica. Isso não significa que não haja um aporte teórico que acompanhe a 

produção de um corpo na formação do cartógrafo” (POZZANA, 2013, p.324). Nesse 

mesmo sentido, Rolnik (2006) afirma que a teoria é sempre cartografia, a qual se 

forma juntamente com as paisagens que o cartógrafo acompanha. 

[...] a aprendizagem que faculta a formação do cartógrafo é 
produtora de subjetividade e objetividade, produz realidade. Um 
processo que não está entre um sujeito e um mundo a ser 
descoberto, mas produz sujeito e mundo (POZZANA, 2013, p. 332). 
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Ao pensarmos na teoria como cartografia e no aprender como produtor de 

subjetividade, nos damos conta de porquê os nós produzidos tanto nos provocam, nos 

colocam em alerta, nos desestabilizam. Foram também os nós produzidos que nos 

constituíram como cartógrafas, que, a partir da teoria, mexeram com nosso corpo 

vibrátil, por isso demos voltas em nós mesmas, para nos tornarmos mais complexas, 

por isso os nós fizeram emergir nossa sensibilidade de forma latente, pulsante. 

Importa detectar a trama que acompanha o ato de conhecer e de 
criar um mundo, pois assim nos aproximamos do que engendra o 
pessoal e o coletivo; nos aproximamos do conhecimento concreto e 
articulado que tem efeitos políticos, éticos e estéticos (POZZANA, 
2013, p. 327).  

Enquanto cartógrafas, observadoras implicadas, buscamos conhecer o outro e 

o mundo, não como um outro externo a nós, como algo ou sujeito pré-determinado, 

que limita nossa compreensão, porque “*...+ ao contrário do que se costuma pensar, o 

sistema nervoso não ‘capta informações’ do meio, e sim produz um mundo ao 

especificar que configurações do meio são perturbações e que mudanças estas 

desencadeiam no organismo (MATURANA e VARELA, 1995, p.60 – grifo dos autores). É 

necessário compreender que produzimos mundos, que eles se produzem nas 

interações que vivemos, que estamos em constante co-determinação: nós produzimos 

mundos e eles nos produzem. 

Nessa circularidade de que “todo fazer é conhecer e todo conhecer é fazer” 

(MATURANA E VARELA, 1995, p.68) também incluímos que todo fazer-conhecer é 

também ser, é ser constituído dos fazeres, conheceres e produções. Assim é que a 

teoria como cartografia fez com que os nós reflexivos nos constituíssem como 

cartógrafas e que agora, faz com que os nós de compreensão, co-determinados na 

pesquisa, nos constituam como cartógrafas do escrever. 

 

RETERRITORIALIZAÇÃO 

Escolhemos a cartografia porque escolhemos escrever mapas com experiências, 

movimento e emoção, e quando falamos em escrever, fazemos com que o escrever 

tenha o sentido dado por Deleuze e Guattari (1995, p.11): “escrever nada tem a ver 

com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por 
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vir”. Por isso a cartografia acontece como produção e invenção, não representa uma 

realidade pré-existente, por isso a cartografia acontece em uma política construtivista 

(KASTRUP, 2012). Ao produzir o mapa, “*...+ estamos no plano da invenção e não mais 

no da representação. Portanto, assim como o rizoma é sempre criador, mapear um 

acontecimento é um processo de invenção” (FERREIRA, 2008, p.36). 

Escrever e cartografar o rizoma, nos reterritorializar, compor esse novo 

território de compreensão, nos convoca a compartilhar mais algumas aproximações do 

rizoma com os nós produzidos, através de sua descrição, não dividida em princípios, 

mas integrada: 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no 
meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. [...] A árvore impõe o 
verbo "ser", mas o rizoma tem como tecido a conjunção "e... e... e..." 
[...] buscar um começo, ou um fundamento, implicam uma falsa 
concepção da viagem e do movimento [...] mover, partir do meio, 
pelo meio, entrar e sair, não começar nem terminar [...] É que o meio 
não é uma média; ao contrário, é o lugar onde as coisas adquirem 
velocidade. Entre as coisas não designa uma correlação localizável 
que vai de uma para outra e reciprocamente, mas uma direção 
perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e 
outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e 
adquire velocidade no meio (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 36 – 
grifos dos autores). 

Assim como neste trecho conseguimos perceber uma espécie de resumo do 

que os autores compreendem como rizoma, utilizamos este mesmo trecho para 

pensar nos nós produzidos. Eles são o meio, porque são os emaranhados das linhas de 

experiências e emoções que nos atravessam (linhas e linhas e linhas e....). Os nós 

também conjugam “e... e... e...”, porque conectam diversas linhas e porque não fazem 

sentido sozinhos, não acontecem e interferem na pesquisa e nas nossas compreensões 

de maneira isolada. São os nós também riacho, um turbilhão de águas que nos 

encharcam não apenas com velocidade, mas principalmente com intensidade. 

Na intensidade de produção dos nós, nos damos conta que: 

Cartografar é conectar afetos que nos surpreendem e, para tanto, na 
formação do cartógrafo é preciso ativar o potencial de ser afetado, 
educar o ouvido, os olhos, o nariz para que habitem durações não 
convencionais, para além de sua função sensível trivial, ativando algo 
de supra-sensível, dimensão de virtualidade que só se amplia à 
medida que é exercitada. O cartógrafo, assim, vai criando corpo junto 
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com a pesquisa. Trata-se de ganhar corpo para além de sua 
funcionalidade orgânica, biológica. Algo se passa, algo de virtual pode 
ser acessado, e aí está o corpo, o mundo e o tempo que passa 
(POZZANA, 2013, p. 336). 

Ser cartógrafo é estar presente no aqui agora, com a percepção aguçada, a 

atenção consciente, deixando que os afetos nos movam, que os desejos alimentem 

nossos movimentos, aprender e pesquisar com todos os poros. 

 

_____________________________ 

Notas 

1 Este artigo foi escrito no singular e plural a fim de evidenciar experiências singulares da 

primeira autora e as reflexões coletivas das duas autoras juntas. 

2 Explicamos o que são os nós reflexivos, os nós de compreensão e a pesquisa sobre o escrever 

em alguns parágrafos deste artigo. Explicamos o processo de produção dos nós reflexivos no 

artigo - MOURA, A. C. de O. S. de; LAURINO, D. P. Nós Reflexivos: A Cartografia como Estratégia 

Metodológica. Rev. Polis e Psique, 2014; 4(3): 86-105. Disponível em: 

http://seer.ufrgs.br/index.php/PolisePsique/article/view/44896. Acesso em: 12 fev 2015. 

Abordamos os nós de compreensão nos escreveres de professores-cursistas no espaço-

contexto da Educação a Distância e no espaço-suporte das tecnologias digitais no artigo: 

MOURA, A. C. de O. S. de; LAURINO, D. P. Uma Cartografia do Escrever na Educação a 

Distância, em avaliação pela Revista Cadernos de Educação, da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Pelotas - FaE/UFPel.  
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“O significado das coisas não está nas coisas em si, 
mas sim em nossa atitude com relação a elas”. 

Antoine de Saint-Exupéry 
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CO-DETERMINAÇÃO NA ESCRITA-LEITURA: ENAÇÃO DE UM TERRITÓRIO 
CARTOGRAFADO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 
 

RESUMO: 
 
Este artigo comunica a cartografia de escreveres de professores-cursistas da 
Especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, produzidos 
no espaço-contexto da Educação a Distância e no espaço-suporte das tecnologias 
digitais. A hipótese que orienta esta cartografia é de que o escrever enatuado co-
determina os processos do dar-se-conta, da co-criação e da recursividade, os quais 
constituem o aprender. Explicita-se aspectos que compõe a Educação a Distância e co-
determinam os modos de atuar nesse contexto e discute-se a cartografia, opção 
metodológica dessa pesquisa, que permite investigar o escrever, não como obra 
finalizada ou representação de algo pré-determinado, mas como ação. A partir da 
proposta enativa e da cartografia destes escreveres, constituiu-se o território de 
compreensão: “co-determinações da escrita-leitura”, o qual emerge pelo dar-se conta 
dos professores-cursistas e na reflexão sobre o ler e o escrever no educar, como 
interação e cooperação, ações que se fazem com o outro e potencializam o aprender. 
 
 
Palavras-chave: enação, cartografia, escrever, co-determinação.  
 
 
CO-DETERMINATION OF WRITING-READING: ENACTION OF A TERRITORY MAPPED IN 

LONG DISTANCE EDUCATION 
 

ABSTRACT: 
 
The present article communicates the writing cartography of teacher-students from 
the Specialization Course in Information Technologies and Communication in 
Education, produced within the space-context of long distance education and 
supportive-space of digital Technologies. The hypothesis guiding this cartography is 
that which the enacted writing potentiates the realization, co-creation and recursion 
processes, which constitute the learning process. The aspects composing the Long 
Distance Education and co-determining the modes of action within this context are 
exposed, and the cartography is discussed, which is the methodological option of the 
present research that allows investigating the writing not as a concluded work or a 
representation of something pre-determined, but as an action. Based on the enactive 
proposition and cartography of these writings, the comprehension: “co-determinations 
of writing-reading” territory was built, which emerges from the realization of the 
teacher-students and reflection about the reading and writing in education, as an 
interaction and cooperation, actions that can only be done with each other and 
potentiates the learning process. 
 
Keywords: enaction, cartography, writing, co-determination.   
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MAPEAMENTOS INICIAIS 

Teorias acerca da cognição (VARELA, THOMPSON e ROSCH, 2003; VARELA, 1994 

e 2003) e da biologia do conhecer (MATURANA e PÖRKSEN, 1985; MATURANA e 

VARELA, 1995; MATURANA, 1999, 2001, 2002) tem apontado para possibilidade de 

compreender o aprender como produção e não transmissão, para ideia de construção 

de mundos e não de representação de uma realidade objetiva. 

A ideia fundamental é, pois, que as faculdades cognitivas estão 
inextricavelmente ligadas ao historial da vivência, da mesma maneira 
que uma vereda anteriormente inexistente vai aparecendo conforme 
se caminha. A imagem da cognição que se segue não é a resolução de 
problemas por meio de representações, mas sim o fazer-emergir 
criador de um mundo, com a única condição de ser operacional: ela 
deve assegurar a perenidade do sistema em questão (VARELA, 1994, 
p. 88). 

A partir dessa compreensão, Varela (1994, p.83) propõe a abordagem da 

enação na qual organismo e meio “*...+ definem um ao outro e são correlativos”. O 

autor ressalta ainda que “*...+ os seres vivos e seus mundos estão em relação uns com 

os outros mediante especificações mútuas ou co-determinações” (VARELA, 2000, 

P.110 – tradução das autoras). Tal abordagem e concepção tem orientado nossa 

pesquisa29 sobre o escrever na Educação a Distância mediada pelas tecnologias digitais 

(EaD), na qual trazemos como hipótese que o escrever enatuado - na ação 

incorporada, co-determina os processos do dar-se-conta, da co-criação e da 

recursividade, os quais constituem o aprender.  

Para explicar essa hipótese, foi preciso que nos debruçássemos, articulássemos 

e incorporássemos concepções e propostas acerca da teoria enativa da cognição e 

nesse contexto compreendêssemos a EaD; identificássemos a cartografia como 

estratégia metodológica compatível com essa teoria; e estudássemos o aprender a 

partir da enação. 

Neste artigo focamos nossa atenção no processo de dar-se-conta, que ocorre 

                                                           
29 Este artigo integra a pesquisa de doutorado: Co-Determinações Enatuadas em Cartografias de 

Escreveres na Educação a Distância. Universidade Federal do Rio Grande-FURG. Programa de Pós-
Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde. Financiamento: CAPES. 
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na escrita-leitura dos professores-cursistas30 da Especialização em Tecnologias da 

Informação e Comunicação na Educação da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG, vinculada a Universidade Aberta do Brasil - UAB. 

Estruturamos o artigo em quatro seções. Em “Atuação e Co-determinação na 

EaD: um Território Construído” explicitamos o contexto dessa pesquisa e 

compartilhamos nossas compreensões sobre a atuação na EaD, bem como os aspectos 

que a compõe e co-determinam os modos de atuar nesse contexto. Quando falamos 

em atuação já trazemos inscrita a proposta enativa, os modos de atuar referem-se a 

fazer, agir, ser, pensar e sentir; ao atuarmos estamos imersos na ação consciente, com 

mente e corpo atuando juntos. 

Em “Constituição Cartográfica na Perspectiva da Enação” retomamos alguns 

fundamentos da cartografia e da nossa constituição como cartógrafas, mostrando o 

porquê da viabilidade dessa pesquisa a partir dessa metodologia, bem como, as 

conexões e articulações dessa aposta metodológica com a enação.  

Em “Território Emergente: Ler e Escrever em Contextos Digitais” 

compartilhamos alguns escreveres produzidos em experiências na EaD para 

compreender o aprender nesse contexto. Tal compreensão é feita a partir da proposta 

enativa e com nossa bagagem de cartógrafas: as teorias, vivências, movimentos e 

afetos.  

Em “Co-Determinações da Escrita-Leitura” reafirmamos a constituição do 

território pelo dar-se conta dos professores-cursistas imersos nos afetos, linguagem, 

tecnologia e na reflexão sobre o ler e o escrever no educar. 

 

ATUAÇÃO E CO-DETERMINAÇÃO NA EAD: UM TERRITÓRIO CONSTRUÍDO 

Nosso campo de imersão para pesquisar o escrever em contextos digitais é o 

espaço-contexto da EaD, o curso de Especialização em Tecnologias da Informação e 

Comunicação na Educação (TIC-Edu), ofertado a distância pela Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG – através da Universidade Aberta do Brasil (UAB); e o espaço-

                                                           
30

 Utilizamos a expressão “professores-cursistas”, pois a maioria dos estudantes desta especialização é 
professor. 
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suporte das tecnologias digitais, a plataforma Moodle31. Diferenciamos estes espaços, 

pois o primeiro especifica o contexto no qual os escreveres32 que investigaremos são 

produzidos e o outro especifica qual o suporte utilizado nesta produção. 

Ao pensar na EaD mediada pelas tecnologias digitais e em suas especificidades: 

o espaço onde ocorre, os meios de mediação, a equipe envolvida, a distância 

geográfica, o domínio das tecnologias, as formas de interação, a linguagem e as 

relações de presença, esta pode ser compreendida não apenas como modalidade 

educacional, mas também como campo epistemológico no qual agregam-se, fundem-

se e produzem-se teorias e conhecimentos sobre relações do ensinar e do aprender. 

Nesse sentido consideramos pertinente compartilhar nossas formas de entender 

atuação e co-determinação na EaD. 

A partir de nossas experiências e pesquisas como docentes, discente e em 

processos de formação continuada para atuar na EaD identificamos quatro aspectos 

que pautam, interferem e conduzem as maneiras de se fazer e se comunicar na EaD: 

afetivos, da linguagem, tecnológicos e pedagógicos. Diferenciamos quatro aspectos, 

mas estes não estão isolados, não precisam ser contemplados separadamente; ao 

contrário, são interdependentes e estão imbricados nos modos de fazer, compreender 

e de se comunicar na EaD. Tais aspectos são enfoques identificados e considerados 

necessários, e é a partir de suas diferenciações, discutidas a seguir, que conseguimos 

perceber e pensar em suas articulações e interdependência. 

Pensar que os aspectos afetivos constituem a EaD, vem ao encontro do 

entendimento de que “a afetividade faz parte do ser humano sendo a base para seu 

desenvolvimento. E as reações emocionais influenciam nosso comportamento e o 

processo de ensino/aprendizagem” (TIJIBOY, PEREIRA e WOICIECHOSKI, 2009, p. 04). 

Compreendemos a afetividade como emoção que funda as ações e tal consideração é 

feita a partir da teoria de Maturana (2001), para o qual as emoções que fundam as 

relações sociais são emoções do amor e da aceitação do outro, como legítimo outro. 

Sem este emocionar, não poderiam ser constituídas relações sociais, relações 

                                                           
31

 O Moodle é uma plataforma, espaço digital que agrega diferentes recursos e ferramentas, utilizada 
para os processos educativos na EaD. 
32

 Utilizamos ao longo desta pesquisa a expressão “escreveres” que criamos a fim de enfatizar que 
compreendemos o escrever como processo e não como algo finalizado, como poderia ser compreendida 
a palavra “escrito”. 
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educativas, pois sem aceitar o outro não haveria espaço para relação, porque desta 

maneira o outro seria negado e ignorado. E isto não é negar a si mesmo, ao contrário é 

aceitar-se. O respeito e a aceitação de si inicia com o amor que acolhe, na aceitação de 

sua total legitimidade. A aceitação e o respeito por si mesmo, implica em não ter de se 

perguntar sobre sua legitimidade, nem sobre a dos outros. A colaboração só é possível 

quando se convive na legitimidade de ser, que resulta do respeito por si mesmo e do 

respeito pelos outros, sem o temor de desaparecer na colaboração (MATURANA e 

DÁVILA, 2006). 

[...] as emoções são tipos de comportamentos relacionais. Enquanto 
tais, nossas emoções guiam momento a momento nosso agir, ao 
especificar o domínio relacional em que operamos instante a 
instante, e dão ao nosso agir seu caráter enquanto ações 
(MATURANA, 2001, p. 180). 

Deste modo, considerar que as emoções, os aspectos afetivos, guiam as ações e 

compõem o aprender, faz com que estes aspectos sejam relevantes para as 

percepções e fazeres em EaD. A cultura da EaD está em processo de construção, entre 

docentes, discentes e instâncias gestoras, e por isso contempla as angústias e as 

motivações que constituem os sujeitos da EaD. Nessa modalidade a linguagem e a 

escrita são caminhos para que a emoção seja contemplada, uma vez que as interações 

na EaD ocorrem, principalmente através do escrever, o que conduz as inter-relações 

dos aspectos afetivos e da linguagem, relações que Maturana (2001) denomina como 

conversações, entrelaçamentos de linguajar e emocionar. 

Ao pensarmos sobre os aspectos da linguagem presentes e que interferem na 

EaD propomos pensar nas conversações que são construídas e vivenciadas nesse 

contexto. Não estamos preocupadas com linguagem formal ou revisão gramatical do 

texto, mas sim em pensar em sua compreensão. Assim consideramos os textos 

produzidos como conversações, como entrelaçamentos de linguajar e emocionar. 

Cunha (2006) menciona que a concepção contemporânea de linguagem, compreende 

a mesma como forma de interação, ou seja, ao utilizar a linguagem, os sujeitos que se 

comunicam, agem com seus interlocutores. O que se escreve age ‘sobre’ e ‘com’ o 

leitor. Age ‘sobre’ ele, porque pode modificar suas compreensões e age ‘com’ ele, 

porque quem lê, não apenas decifra os códigos da escrita, mas também interfere 
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naquilo que foi escrito a partir da maneira como lê e compreende os textos.  

Ao significar a linguagem como interação, como dinâmica processual, e não 

como algo passivo, propõe-se que os textos produzidos ou sugeridos, pelos docentes, 

devem e podem ser provocativos, no sentido de convidar o estudante-leitor a ser 

também autor, ou seja, que convidem o outro a participar e permanecer na ação 

comunicativa de aprender. Desta forma, o ato de ler pode ser compreendido como o 

ato de construir pontes que permitam aos estudantes fazer o encontro de suas 

explicações e vivências com as explicações dos autores, pontes que abrem caminhos 

para a autoria e o aprender33.  

Falar em linguagem na EaD é falar também nas ferramentas disponíveis para 

comunicação nesta modalidade, por isto incluímos os aspectos tecnológicos, os quais 

referem-se ao conhecimento dos recursos digitais e suas possibilidades no contexto do 

aprender. Tais recursos podem ser tanto aqueles que constituem a plataforma 

educacional da instituição que oferta cursos a distância, como também outras 

ferramentas, softwares livres e repositórios que estão disponíveis para a educação. O 

conhecer mencionado aqui não é apenas no sentido de saber que existe, mas também 

saber manusear, pensar e compreender o potencial educativo que cada recurso digital 

pode ter, aprender a aprender ‘com’ e a ‘partir das’ experiências com as tecnologias 

digitais. Laurino-Maçada (2001) chamou este saber de versatilidade tecnológica, que 

significa ter familiaridade com a máquina, saber quais dispositivos eletrônicos 

podemos conectar a ela e qual o propósito educativo dessa conexão; saber manejar os 

softwares, saber instalá-los, e, acima de tudo, descobrir como utilizá-los, testando-os, 

experimentando-os para, quem sabe, criar novas alternativas, inventar modos 

inusitados de utilizá-los. 

Incluir os aspectos tecnológicos na compreensão da EaD vai ao encontro do 

conceito e proposta de letramentos digitais, os quais são compreendidos como “*...+ os 

processos de aprendizagem do manuseio das tecnologias digitais e os processos das 

práticas sociais e educativas de aprender por meio das tecnologias” (MOURA, VANIEL, 

MONTEIRO, 2013, p.34). Discussões sobre apropriação tecnológica e escrita no espaço 

digital contribuíram para proposição do termo ‘letramentos’, no plural: 

                                                           
33

 As compreensões da linguagem como interação derivam do texto ainda não publicado: Uma 
Cartografia do Escrever Experiência de Aprender na Educação a Distância, de nossa autoria. 
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[...] propõe-se o uso do plural letramentos para enfatizar a ideia de 
que diferentes tecnologias de escrita geram diferentes estados ou 
condições naqueles que fazem uso dessas tecnologias, em suas 
práticas de leitura e de escrita: diferentes espaços de escrita e 
diferentes mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita 
resultam em diferentes letramentos (SOARES, 2002, p.156 – grifos da 
autora). 

Buzato (2006, p. 07) também refere-se à pluralização do termo, ao 

compreender que não existe uma forma única de letramento, mas que este acontece 

de “*...+ forma situada em contextos culturais específicos, ou em relação a um conjunto 

específico de tecnologias e práticas”; por isto, letramentos. Para o autor, ao se propor 

letramentos digitais, a ideia é que não apenas a linguagem das tecnologias digitais seja 

conhecida em sua dimensão de sistema de representação ou de tecnologia 

comunicativa, mas que também seja conhecida “*...+ sua dimensão de uso, aquela que 

a implica na construção e manutenção de relações sociais” (BUZATO, 2006, p. 07). 

Para que as experiências na EaD possibilitem letramentos digitais, e 

contemplem espaços e contextos do aprender a aprender ‘com’ e a ‘partir das’ 

experiências com as tecnologias digitais, é necessário permitir que os diferentes 

sujeitos dessa modalidade compreendam que cada ferramenta da plataforma 

institucional – sejam fóruns, tarefas, glossários ou wikis – possui uma característica 

operacional, ou seja, funciona a partir de tais e tais comandos e configurações, mas 

principalmente, que cada uma destas ferramentas possui múltiplas potencialidades 

educativas, que vão depender do objetivo, da necessidade e da construção de sentido 

estabelecida na ação mediadora entre docentes e estudantes. 

[...] usamos diferentes tecnologias como diferentes domínios de 
coerências operacionais conforme o que queremos obter com nosso 
agir, isto é, usamos diferentes tecnologias de acordo com nossas 
preferências ou desejos. Portanto, são nossas emoções que guiam 
nosso viver tecnológico, não a tecnologia em si mesma, ainda que 
falemos como se a tecnologia determinasse nosso agir, 
independentemente de nossos desejos (MATURANA, 2001, p.191). 

Ao compreender que são as emoções e intencionalidades pedagógicas que 

orientam as propostas e mediações com as tecnologias digitais, é possível dar-se conta 

de mais uma inter-relação e da necessidade de se pensar também nos aspectos 

pedagógicos para entender a EaD. Tais aspectos referem-se a abordagens do campo 
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epistemológico da EaD, ao mencionarmos este campo estamos reconhecendo que 

existe um campo epistemológico específico da EaD que, mesmo pertencendo a seara 

da educação, possui peculiaridades que emergem não apenas da distância geográfica 

em que se encontram seus sujeitos, mas também nas diferenças de mediação, 

planejamento e no próprio operar da EaD: em como mediar a aprendizagem e 

potencializar as tecnologias digitais disponíveis para seu uso na educação. Neste 

sentido, Rodrigues, Maraschin e Laurino (2008, p.235) afirmam que: 

Propor que aprendizagens ocorram em outros contextos que não 
sejam presenciais, implica propor aos autores dessas aprendizagens, 
sejam eles alunos ou professores, mudanças nas formas de ser e 
fazer e, não simplesmente a troca do espaço presencial para o 
virtual. Tal fato representa rupturas descontínuas e sucessivas nas 
concepções, valores, percepções, saberes e práticas compartilhadas 
por uma comunidade que necessita se perceber como parte dessa 
rede. 

Tais rupturas e práticas compartilhadas produzem pesquisas e teorias e 

constituem o campo epistemológico da EaD. É inevitável que os aspectos pedagógicos 

contemplem também os aspectos afetivos, da linguagem e tecnológicos, mas não se 

resumem a estes. Podemos pensar no sentido de co-determinação, no qual os 

aspectos pedagógicos também determinam como são compreendidos, abordados ou 

operados os outros aspectos da EaD. Becker (2008) contribui com esta discussão e 

proposta, ao relacionar modelos pedagógicos a modelos epistemológicos, e ao afirmar 

que aqueles são sustentados por estes. Assim, ao atuar na EaD, assumimos uma 

postura epistemológica, que se desdobra na maneira de operarmos na EaD. 

Fazemos e compreendemos a EaD inscrita no campo epistemológico das teorias 

interacionistas, da pedagogia relacional proposta por Becker (2008) e da dialética 

discutida por Pretti (2002), as quais consideram sujeito e objeto, estudante e docente 

em constante e mútuo processo de interação, desequilíbrio cognitivo e aprendizagem. 

Maturana (2002) contribui com esta perspectiva ao dizer que mudanças estruturais 

são produzidas entre aqueles que interagem e que tais mudanças estruturais, 

resultantes das interações, são desencadeadas pela perturbação que um provoca no 

outro, mas tais perturbações são determinadas pelo sujeito perturbado, a partir de sua 

história de interações. Nas interações os sujeitos são co-determinados, mutuamente 
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afetados, e a mudança será determinada pela história biológica e cultural de cada um. 

As reflexões acerca dos aspectos que constituem a EaD foram produzidas em 

contexto de co-determinação das interações entre nossas experiências e os autores 

referenciados, e nessa co-determinação “re-apresenta-se”, na Figura 1, nossa 

compreensão, inserção e modo de atuação na EaD.  

 

Figura 1 –Re-apresentação do território de atuação e co-determinação na EaD 

Utilizamos o termo “re-apresentação” pelo fato de que o esquema elaborado 

não pretende ser uma representação, mas sim uma possibilidade, na qual foram 

sistematizadas as inter-relações e o imbricamento entre os aspectos: afetivos, da 

linguagem, tecnológicos e pedagógicos com o campo epistemológico da EaD. Nesta 

figura observamos a escolha do campo epistemológico definindo os aspectos e as 

relações destes aspectos na atuação na EaD; como também podemos observar o 

movimento contrário: a identificação dos aspectos da atuação na EaD e suas inter-

relações e imbricamento definindo o campo epistemológico escolhido. 

Seja qual for o movimento, das bordas para o centro ou do centro para as 

bordas, é importante notar que o campo epistemológico da EaD tem borda infinita, 

não delimitada, e que, a concepção que apresentamos, constitui-se a partir das teorias 
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interacionistas e estas relacionam-se com os aspectos pedagógicos por uma 

membrana descontínua, que permite e potencializa as relações dos aspectos 

pedagógicos com as teorias e com a epistemologia em questão. Também é possível 

observar que o conceito de comunicação articula os aspectos afetivos com os da 

linguagem; que o conceito de letramento digital articula os aspectos da linguagem com 

os tecnológicos; e que a concepção e o operar das ferramentas de comunicação 

articulam os aspectos tecnológicos com os afetivos. Ainda é possível observar, no 

esquema, que os conceitos emoção e cognição, interação e intencionalidade 

pedagógica, promovem a inter-relação dos aspectos afetivos, da linguagem e 

tecnológicos, respectivamente, com os aspectos pedagógicos.  

Nos darmos conta de que a EaD se constituí no imbricamento dos aspectos 

afetivos, da linguagem, tecnológicos e pedagógicos, fez com que co-produzíssemos, 

não um lugar, mas sim um território de atuação na EaD. Para Cunha (2010, p.53) o 

lugar “se constitui quando atribuímos sentido aos espaços, ou seja, reconhecemos sua 

legitimidade para localizar ações, expectativas, esperanças e possibilidades”. E 

“transformamos esses lugares em territórios quando firmarmos ações, como uma 

cultura, delineando processos decisórios e visões epistemológicas que se tornem 

preponderantes” (CUNHA, 2010, p.56).  

Dessa maneira, nossa atuação e co-determinações na EaD faz com que a 

produzamos como território, menos fixo e delimitado que um espaço, mais expressivo 

porque está em constante construção e em constante estado de afetabilidade, se 

move e se constitui pelos afetos, linguagens, tecnologias e no educar. 

 

CONSTITUIÇÃO CARTOGRÁFICA NA PERSPECTIVA DA ENAÇÃO 

Ao longo dessa pesquisa sobre o escrever na EaD fomos nos constituindo como 

cartógrafas, fomos permitindo que os afetos nos movessem e que as palavras nos 

dessem língua (ROLNIK, 2006); fomos construindo um corpo, corporificando nossos 

conhecimentos enquanto pesquisadoras (POZZANA, 2013); fomos exercitando a 

atenção cartográfica (KASTRUP, 2012) e fomos produzindo mundos (VARELA,1994; 

VARELA, THOMPSON e ROSCH, 2003). 
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Embora, nesse momento consigamos escrever em um parágrafo os 

movimentos feitos, de maneira simples e sucinta, tais movimentos foram extensos, 

contínuos e demandaram aprender corporal e cognitivo. 

Para começar tivemos que compreender, com o corpo inteiro, que enquanto 

pesquisadoras, observadoras implicadas, estávamos atuando de um modo particular 

ao observar, interagir e nos transformamos junto aos sujeitos da pesquisa e os autores 

com os quais dialogamos. Com isso, passamos também a compreender que estamos, 

todo o tempo, produzindo mundos - “a realidade não é projetada como algo dado: ela 

é dependente do sujeito da percepção, não porque ele a ‘constrói’ por um capricho, 

mas porque o que se considera como um mundo relevante é inseparável da estrutura 

do percipiente” (VARELA, 2003, p. 79 – grifo do autor). Assim, há uma circularidade 

entre o fazer e conhecer, há ação no conhecer e há conhecer na ação.  

Tal circularidade, tal compreensão e modo de atuar, inscreveu-se na dimensão 

da objetividade entre parênteses, da qual deriva um explicar científico como uma 

reformulação da experiência, e não apenas a observação ou descrição de algo pré-

determinado. Com isso emergem co-engendramentos entre quem pesquisa, quem nós 

somos e nos tornamos com a pesquisa, os sujeitos da pesquisa, os autores, as teorias e 

os afetos. Tais posturas e escolhas aconteceram em conjuntura (no sentido de fazer 

“com” e “junto”), com a cartografia, a qual, de maneira recíproca, nos moveu em 

direção a tais posturas e escolhas. 

Falamos em posturas, porque para além de serem concepções e conceitos 

acerca da pesquisa, da ciência e da vida, são modos de observarmos, experienciarmos 

e aprendermos no processo. Nesse processo vamos criando corpo, intensificando 

nossa sensibilidade, afetabiliade e atenção consciente. “O aprendizado é literalmente 

corporificado e criado; requer tempo e espaço, respiração, articulação, atenção, 

disponibilidade para o desconhecido” (POZZANA, 2013, p. 332). 

A disponibilidade para o desconhecido também é uma operação de aprender, 

aprender a atenção cartográfica (KASTRUP, 2012), de se colocar numa atitude de 

suspensão e não de busca por algo que se espera encontrar. Para o cartógrafo, “o que 

lhe interessa nas situações com as quais lida é o quanto a vida está encontrando canais 

de efetivação” (ROLNIK, 2006, p.68). E como conceber que nossa pesquisa e vida 

buscam canais de efetivação? De nos sentirmos convocadas, de estarmos abertas ao 
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encontro? A proposta enativa de cognição corrobora nesse sentido, para Varela (1994, 

p.72 – grifos do autor), na cognição viva o mais importante é “*...+ colocar as questões 

pertinentes que surgem a cada momento da nossa vida. Estas não são predefinidas 

mas en-agidas, nós fazêmo-la emergir...”, com isso nossa atividade cognitiva acontece 

na “*...+ constante enação de mundos diferentes, fundada no historial de categorias 

viáveis: um órgão que constrói mundos mais que os reflete” (VARELA, 1994, p.88). 

Nossa constituição como cartógrafas aconteceu a partir dessas posturas, dessas 

escolhas, as quais sistematizamos em sete nós reflexivos: a observação implicada, a 

circularidade do fazer-conhecer, a objetividade entre parênteses, o explicar, o 

cartografar, a co-determinação e a enação (MOURA e LAURINO, 2014). Chamamos de 

nós reflexivos porque são emaranhados conceituais e atravessamentos que foram 

enredando-se e emergindo no nosso processo de pesquisa, os quais produzem em nós 

movimentos de dar voltas em si mesmas, revisitar nossa história de interações e a 

partir disso nos abrirmos a outros encontros. 

Os nós reflexivos possibilitaram a emergência dos nós de compreensão 

“acontecimentos do escrever” e “implicações do ler”, enagidos em uma cartografia do 

escrever34, na qual reconhecemos, de maneira co-determinada com as compreensões 

dos sujeitos da pesquisa, as multiplicidades do escrever, alguns limites e seus 

desdobramentos e embasamentos no ler. Como pesquisadoras, criamos os nós 

reflexivos e de compreensão, somos autoras destes nós que marcam nossa postura e 

atitude em relação à pesquisa, às nossas experiências, perspectivas teóricas e emoções 

enatuadas. 

A partir desses nós de compreensão, percebemos que a recorrência do 

escrever, traz consigo a possibilidade de fazer do escrever uma conversa: com nossas 

experiências, com os autores que dialogamos, com nós mesmos, com os possíveis 

leitores e com as pessoas com as quais convivemos sobre o tema que escrevemos 

(MARQUES, 2006).  

Essa possibilidade minimiza dificuldades ou receios com o próprio escrever que 

produzimos e traz consigo a concepção do escrever como ação e não produto, 

                                                           
34

 Os nós de compreensão acontecimentos do escrever” e “implicações do ler” emergiram do processo 
cartográfico desenvolvido no texto ainda não publicado: Uma Cartografia do Escrever Experiência de 
Aprender na Educação a Distância, de nossa autoria. 
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concepção esta que se desdobra em outras compreensões: a) de que não sendo 

produto acabado, o escrever é também começo, que provoca o outro (leitor) e nós 

mesmos ao diálogo; b) de que o escrever é construção coletiva que nos auto-provoca a 

reflexões enquanto escrevemos; c) que sendo vivo, o escrever é co-criação com quem 

conversamos ao escrever e com quem lemos; d) que o escrever desdobra-se também 

como o ler, não apenas como base ou referência, mas como ponte para ideias ainda 

não pensadas e ponte para experiências já inscritas em cada um. Em decorrência 

desses desdobramentos, o escrever traz consigo o ler como movimento vivo, e não 

passivo ou de absorção e reprodução. Dessa maneira, ao movimentarmos materiais 

textuais, seja ao ler ou ao escrever, somos autores, produzimos entendimentos e 

aprendemos. 

E o que significa dizer que aprendemos dentro da concepção de enação?  

A concepção de enação propõe que sujeito e mundo se especificam 

mutuamente, que o mundo e a realidade não preexistem a ação do sujeito, mas que 

na ação cognitiva o sujeito constrói mundos. A cognição se dá por meio da 

corporificação do conhecimento, ou seja, o conhecimento não é resultado apenas do 

pensamento (mente), mas sim da nossa interação com o meio, através do nosso corpo 

inteiro: sensibilidade, emoção, história e pensamento (VARELA, 1994, 2003; VARELA 

THOMPSON e ROSH, 2003). 

Nessa proposta a interação é entendida como o processo de trocas entre meio 

e indivíduo, ou indivíduo-indivíduo, troca essa que acontece de maneira recíproca 

entre os que interagem, mas que não é igual, e sim determinada pela história de 

interações de cada participante (seja meio ou indivíduo) (MATURANA e VARELA, 1995; 

MATURANA, 2001).  

Para Kastrup (2008, p.105) na ideia de corporificação do conhecimento “*...+ há 

uma aproximação nítida com a noção de aprendizagem”. E como corporificamos 

conhecimento? Ao estarmos imersos na experiência e interação da qual participamos, 

na atuação conjunta de mente e corpo, ao permitirmos que não só o pensamento 

participe do processo, mas também nossa sensibilidade, emoção e história. Foi assim 

que aprendemos a ser cartógrafas, movidas pelas experiências que nos afetaram, 

algumas das quais sistematizamos nos nós de reflexão e nos nós de compreensão. 

E como entendemos que os sujeitos da pesquisa aprendem ao escreverem? Ao 
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observar em seus escreveres experiências com o escrever que os provocaram, os 

convocaram, que os afetaram. 

A fim de evidenciar a cartografia que compusemos, fazemos do texto a seguir 

uma cartografia textual. Inspiradas na cartografia textual de Rolnik (2006), a qual não 

cita diretamente os autores e colaboradores, mas evidencia suas palavras com itálico 

seguidos das iniciais; utilizamos um processo similar. A composição da nossa 

cartografia é feita pelas fendas – as impressões da teoria no nosso processo de 

cartografar; pelas linhas de costa – as formas como vamos nos corporificando no 

exercício cartográfico; e de relevos textuais – as compreensões dos professores-

cursistas sobre o escrever35; as quais emergem e constituem um território, um texto 

que revela o co-engendramento dessa pesquisa, um texto que não é mais nosso, nem 

dos autores que lemos nem apenas dos professores-cursistas, mas das compreensões 

que se efetivaram na nossa interação. 

 

TERRITÓRIO EMERGENTE: LER E ESCREVER EM CONTEXTOS DIGITAIS  

A fim de observar como os estudantes da EaD compreendem o escrever e como 

aprendem a partir dele, criamos na disciplina de Alfabetização Digital36, a tarefa 

“Análise e avaliação da proposta e participação em fóruns”, na qual solicitamos aos 

estudantes (professores-cursistas) que elaborassem um texto, com base em subsídios 

experienciais e teóricos, sobre suas participações nos fóruns propostos. A tarefa 

permitiu que retornassem aos fóruns, observassem suas postagens e interações, e 

pensassem sobre as possibilidades de aprender na convivência do fórum. As propostas 

estavam claras e objetivas, (...) a professora traz um questionamento inicial a fim de 

promover a reflexão sobre a ação pedagógica desses professores em formação (...), 

além de estimular a participação de todos na discussão. Orienta, também, quanto à 

importância de não abrir novos tópicos, ou seja, estimula a interação em um mesmo 

espaço, a fim de que as discussões sejam realizadas por todos, visando a compartilhar 

                                                           
35

 Os trechos de texto dos professores-cursistas sobre o escrever, estão grafados no artigo em itálico, 
seguidos de número com a nota de rodapé que indica seus codinomes, os quais foram escolhidos com 
base em pessoas, autores, compositores, personagens e intérpretes que foram significativos nas nossas 
experiências de ler e escrever. 
36

 Primeira disciplina do curso de Especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação na 
Educação, o qual é realizado a distância pela Universidade Federal do Rio Grande-FURG e Universidade 
Aberta do Brasil. 
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as aprendizagens vividas a partir das interações e assim não fragmentar a discussão37. 

A orientação da professora para que as postagens sejam feitas em um mesmo espaço, 

permite que as interações aconteçam ou, pelo menos, que sejam possibilitadas. Ainda 

que as relações educativas necessitem de ações recíprocas entre no mínimo dois 

sujeitos, é fundamental uma predisposição do professor, tal predisposição é carregada 

de emoção e linguagem, as quais configuram os territórios de aprendizagem, no 

sentido de que é ele quem faz uma proposta inicial. Se a proposta pedagógica não 

contempla espaços de diálogo e de respeito a diversidade de opiniões, a construção de 

conhecimento em conjunto passa a ser dificultada, não que se torne impossível, mas é 

inibida de alguma maneira. 

O curso está muito bem articulado pelos profissionais que organizam o 

programa. A sequência de temas é perfeita. Os assuntos são apresentados em forma 

de espiral... sem nos darmos conta, nos vemos tão envolvidos que, ao escrever, parece 

que damos voltas e voltas em torno de um mesmo tema38. Nesse envolvimento 

conversamos ao escrever: conversar vem do latim “cum”, que significa com, e 

“versare”, cujo sentido é “dar voltas com” o outro com quem conversamos39. Me senti 

envolvida no contexto que estava sendo debatido e a cada nova proposta crescia a 

vontade de conhecer mais, de saber mais sobre o assunto abordado para apresentar 

opiniões coerentes e bem fundamentadas, assim como confrontar diferentes opiniões 

postadas pelos colegas e fazendo muitas reflexões acerca de um único assunto, ser 

capaz de interagir com os grupos, concordando ou não, mas principalmente assumindo 

uma posição sobre o tema40. O aprender vai se modificando na troca com o outro, 

desde a apresentação dos materiais, temas e conteúdos até o diálogo em si, que 

mesmo sendo sobre o mesmo tema não é igual, se complexifica, não apenas a cada 

postagem, mas principalmente a cada interação. Para que haja a interação é preciso 

que haja uma predisposição à aceitação do outro como legítimo outro, e em 

decorrência dessas interações perturbações são sentidas por aqueles que interagem41. 

Ou seja, o envolvimento de cada constituinte do grupo com o debate, o desejo de 
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 Kery. 
38

 Débora. 
39

 Maturana, 2002a. 
40

 Suely. 
41

 Maturana e Varela, 1995. 
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participar, faz com que a proposta inicial do professor se efetive e comece então uma 

teia de interações, começa a tessitura de uma rede. 

Os textos (da disciplina) mostram que a aprendizagem se dá no coletivo, na 

partilha das ideias, na reflexão daquilo que tínhamos como único caminho, e desta 

forma os fóruns conseguem nos tornar cada vez mais, construtores de nossa 

aprendizagem, juntos aprendemos mais e melhor, pois cada um sempre tem algo para 

contribuir42. O aprender em conjunto, se efetiva na interação entre todos os 

envolvidos, formamos uma rede de conversação, onde a distância é um mero fato, que 

não interfere na construção do conhecimento43. A interação, mencionada aqui é 

interação entre estudantes, professores e conhecimento, na qual são compartilhadas 

ideias, pensamentos, vivências, trocamos experiências44. 

Além do compartilhar, as interações dos professores e tutores provocam e 

convocam o aprender em rede, as maneiras claras e objetivas com que as propostas 

foram elaboradas facilitaram a compreensão das atividades propostas, mas 

principalmente a linguagem afetiva utilizada por professores e tutores ao articular, 

questionar e problematizar os temas a serem debatidos, encorajaram e incentivaram a 

participação e busca por novos conhecimentos e a reciclagem dos anteriormente 

construídos45. Os participantes da rede de interações, num processo contínuo, 

desencadeiam mudanças mútuas, determinadas pela estrutura de cada sujeito, as 

quais podem ser chamadas de acoplamentos estruturais46.  

O acoplamento estrutural é decorrente das trocas conjuntas e congruentes 

entres os sujeitos e o meio. Ambos modificam-se como algo natural e o resultado 

dessa recorrente transformação estrutural é uma história de câmbios estruturais 

recursivos espontâneos47. Assim, a reciclagem de conhecimentos pode ser 

compreendida como uma revisita aos conhecimentos que constituem cada um, uma 

revisita a partir de uma outra posição, de um outro olhar, complexificados com as 

experiências da própria interação, e que constituem o aprender em rede e a 

transformação recorrente da rede. 
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 Maturana e Varela, 1995. 
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 Maturana, 2008. 
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O processo de comunicação, discussão e produção desenvolvido (...) nos fóruns 

(...) vêm (...) a acrescentar e possibilitar o diálogo e a troca de saberes48. Para além do 

diálogo, o escrever é visto como produção, no sentido de trazer algo que emerge, algo 

que inaugura e possibilita a troca, com as reflexões de cada um, de suas experiências e 

do embasamento teórico. Assim, os níveis das reflexões abordam um fundamento 

teórico e um trabalho cooperativo entre os envolvidos49, cooperação esta que não é 

linear, mas em rede, na qual, um acrescenta aos posicionamentos de outro e outro, 

numa trama coletiva. As observações dos colegas vão se desencadeando, a princípio 

timidamente, mas em seguida o conteúdo vai tomando caminhos, novas nuances que 

nos incitam à reflexão50. Nas interações, na rede que se forma, as ideias e 

compreensões se desencadeiam, não é mais de um ou de outro, mas do coletivo. Isso 

se dá em decorrência das próprias interações, que produzem acoplamentos estruturais 

entre os que interagem e dessa maneira provocam co-determinações, ou seja, somos 

mutuamente afetados, mas a mudança será determinada pela história biológica e 

cultural de cada um51. 

Daí a importância dessa interação adjacente aos fóruns da EaD, que propicia o 

confronto das minhas ideias com as de todo um grupo, sem falar do olhar crítico e 

avaliador dos professores. É, sem dúvida, uma enriquecedora teia de relacionamento e 

aprendizagem52. Porque rede de aprendizagens? Porque é uma rede que se mostra 

aberta a interações, argumentos, diálogos, que convergentes ou divergentes, coloca os 

participantes em interação, promove a relação com o outro. Nessas relações cada um 

é provocado a pensar, rever posturas, compreensões e argumentos. 

Nessa rede é possível dar-se-conta da autonomia que envolve a participação de 

cada um, a autonomia para o ler e o escrever de maneira ativa e construtiva. 

Utilizando os fóruns, vivenciamos as possibilidades construtivistas no ambiente virtual 

de aprendizagem. Os textos estudados nos permitem analisar e nos fazem perceber 

que estamos na prática, participando ativamente nesse processo de ensino-
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aprendizagem53. Estamos tendo a oportunidade de aprender a dialogar através da 

escrita, enfrentando tarefas que nos desafiam a agir e a se posicionar como um 

indivíduo autônomo e capaz de realizar constantes reflexões, tornando-se possível a 

interação com o grupo54. O ler e o escrever em fóruns constituem atitudes que se 

retroalimentam: ao estarmos em grupo, interagimos e isso nos leva a pensar, a nos 

posicionar; ao mesmo tempo, ao nos posicionarmos e dialogarmos com colegas, 

estamos constituindo uma rede de interação, e nesses movimentos nos modificamos e 

aprendemos. 

A aprendizagem acontece quando refletimos sobre o que “conversamos” 

quando conseguimos (re)significar saberes que até então tínhamos como adquiridos55. 

Ao refletirmos sobre o que conversamos, ao pensar sobre nosso próprio pensar 

estamos em uma atitude metacognitiva, a qual “*...+ é potencializadora à de 

ser/conhecer porque vai capacitando cada vez mais esse sujeito em termos de uma 

complexificação crescente”56. Na participação nos fóruns fazemos muitas reflexões e 

mudamos alguns conceitos a partir das conversas mediadas pela escrita, nos sentimos 

capazes de relatar nossas experiências por perceber que todos estão inseridos num 

mesmo contexto57. O dar-se-conta, o aprender, emerge do pensar sobre o próprio 

pensar e sobre o que se conversa, com isso trazemos a tona outros significados e 

transformamos alguns conceitos. Tais movimentos acontecem ao estarmos realmente 

inseridos, imersos, ao participarmos da conversa sem pré-ocupações ou pré-conceitos. 

E conseguimos estar assim imersos, ao efetivarmos a enação, enquanto forma de 

atuarmos no nosso viver, com mente e corpo atuando juntos, corporificando 

conhecimentos58. 

Ao longo do curso, vamos criando laços, nos identificando com a maneira de 

pensar e de se posicionar de alguns colegas, encontrando novos caminhos, abrindo 

novos horizontes para realizar nosso trabalho com mais qualidade. Enfim, aprendendo 

com o coletivo59. Assim o ler emerge como prática de conhecer o outro pelo escrever e 
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pelo argumento, e como caminho para o novo, o ler e o escrever se dão em um 

processo ativo, se entrelaçam, revemos conceitos, participamos ativamente e 

aprendemos em conjunto60.  

Nesses entrelaçamentos, como estamos em uma rede de formação de 

professores, passamos também a nos darmos conta de que aprendemos formas de 

ensinar, as leituras dos textos indicados, bem como das postagens dos colegas, com 

análise e reflexão dos nossos saberes, instiga-nos a repensar nossas práticas 

pedagógicas, transformando nossas trocas de informações e questionamentos em 

processo de pensamentos em “estado de ebulição”61. Poder me relacionar através de 

palavras com diversas pessoas me faz sentir mais envolvida com a tecnologia e a 

comunicação aumentando meus conhecimentos nessa área e o melhor de tudo isso é 

depois poder passar esses conhecimentos aos meus alunos, saber de que maneira vou 

poder trabalhar a tecnologia e a comunicação na escola em que leciono62. O ler e o 

escrever nos colocam em relação com o outro: autores e colegas, o compartilhamento 

de ideias, mexeu de forma concisa com nossas emoções, levando-nos a uma nova 

postura frente ao saber e ensinar63. Ao mudarmos nossas emoções mudamos também 

nossos domínios de ação64, domínios estes que são entendidos como “*...+ tarefas que 

o sistema cognitivo impõe a si próprio no seio de um certo espaço de problemas: a 

visão, a linguagem, o movimento, etc”65. Nossa própria formação é efetivada como o 

repensar de nossas práticas docentes. 

Observamos, ao estarmos imersos nessa rede, que utilizar as TIC como apoio à 

EaD, somente colocando o aluno diante de informações, problemas e objetos de 

conhecimento pode acabar não sendo suficiente para aproximá-lo e despertar-lhe tal 

motivação pela aprendizagem. Porém, a troca de experiências estimula o aluno da EaD 

a interagir de forma contínua, é através das indagações e respostas que poderemos 

promover a reflexão sobre processos, propiciando a aprendizagem significativa para 

nós66. Ao estarmos em rede, em interação, não somos os mesmos que éramos ao 
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entrar na rede, vamos nos modificando, de nossas interações derivam mudanças que 

alteram o curso do nosso viver, em um processo cumulativo, que modifica nosso 

estado prévio e tem caráter histórico e irreversível67. E aprendemos nessa modificação, 

talvez não o que o professor objetivava, se esta interação deriva de uma relação 

educacional, talvez não aprendamos conteúdo, mas aprendemos modos de atuar e 

conviver, e esse aprender interferirá em outras interações que tivermos, quando então 

vamos nos dando conta de mais isso ou aquilo. 

 

CO-DETERMINAÇÕES DA ESCRITA-LEITURA 

Quando começamos a escrever este artigo e a revisitar os escreveres do 

professores-cursistas, ainda de maneira turva, observamos a emergência de um nó de 

compreensão, o nó co-determinações da escrita-leitura. Falamos em escrita-leitura 

com base na proposição de Silva (2009), o ler e o escrever imbricados em uma ação de 

construir outras compreensões e anunciar algo novo. O nó co-determinações da 

escrita-leitura emergiu quando nos debruçamos sobre os escreveres dos professores-

cursistas e nos permitimos experimentar de maneira integral e concreta a atenção 

cartográfica.  

As concepções de ler e de escrever constroem a articulação de ambos e 

produzem a escrita-leitura, que não é nem só um nem só outro. Escritor (quem 

escreve); autor (quem lemos); autor (nós, que enquanto escritores nos produzimos 

também como autores); e leitor se fundem, e não sabemos mais no escrever 

produzido, o que é do escritor, do autor ou do leitor... 

O campo dos escreveres, do que produzimos como autores, interferem e 

significam nossas leituras e nosso próprio escrever, assim as concepções de ler e 

escrever passam a ser fluídas, móveis - nem só ler, nem só escrever - mas um híbrido 

de ambos: escrita-leitura. 

Ao escrevermos e lermos aprendemos, nos co-determinamos. Tais co-

determinações interferem para muito além daquilo que escrevemos ou do espaço 

onde escrevemos (seja suporte ou contexto), porque as aprendizagens não ficam 

confinadas em territórios isolados, mas circulam nos diferentes domínios nos quais 
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vivemos e mais, tais aprendizagens constituem o território-ser, singular de cada um. 
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“[...] quando temos na cabeça um assunto, em toda parte 
topamos com referências a ele. E é isso mesmo: escrever é 

uma obsessão, paixão. É ter um título, problema-tema-
hipótese, e viver com ele essa paixão amorosa o dia todo”. 

Mário Osório Marques 
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PARA CONTAR O QUE FICOU: INSCREVER 

Inscrever, gravar em algum lugar, deixar marcado. “Debaixo da pele, 

envolvemos as memórias, as ideias, a esperança e o desencanto”68 e o reencanto. 

Como uma tatuagem, mais que embaixo da pele, mas junto com a pele e o corpo, e na 

emoção, esta tese foi escrita e inscreveu em mim aprendizagens, reflexões e afetos. 

Gosto de escrever. Gosto de escrever para pensar. Quando escrevo deixo que 

as palavras fluam e ganhem outros sentidos, consigo ficar imersa. Escrevo o que sinto, 

e escrevo também, para colocar em outro lugar, que não seja em mim mesma, o que 

eu sinto.  

A teoria dessa tese é inseparável da minha atuação na vida, ou, ao contrário, o 

processo de construção da tese foi um processo de constituição de mim mesma, de 

encontros e desencontros. Enquanto lia Humberto Maturana, Virgínia Kastrup, Suely 

Rolnik e Francisco Varela, além dos conceitos e da pesquisa em si, eu pensava, 

relacionava e modificava o meu viver. Quantas vezes deixei de lado a leitura para 

escrever sobre mim mesma, não como um processo egoísta ou egocêntrico, mas como 

um processo de a(fe)tivação (ROLNIK, 2006). Eu estava sendo afetada por algumas 

compreensões, eu escrevia sobre o que me afetava na vida. Escrevia sobre o que 

produzia emoção e sobre os encantamentos também. O escrever fluía como um meio 

de subjetivação, eu escrevo para me entender, para aprender com os processos que 

vivencio. E como é difícil, para além da pesquisa, deixar fluir, deixar que as coisas 

emerjam, exercer a atenção do cartógrafo, deixar a deriva natural conduzir o fluir do 

viver. 

Pensar na formação do cartógrafo, na sua subjetivação, no viver da experiência 

e da corporificação e na busca da sensibilidade para viver a experiência, me faz pensar 

na minha dissertação. Pesquisei sobre sensibilização, um processo educativo de tornar 

sensível, possibilitando vivências que podem construir conhecimentos não só pela 

racionalidade, mas também a partir de sensações, intuição e sentimentos (MOURA, 

2004). Pesquisei sobre a sensibilidade, a educação do sensível (DUARTE JR., 2003) que 

busca possibilitar a compreensão de que aprendemos com o corpo inteiro, com todos 

nossos sentidos, por todos nossos poros. Aprendemos com o que nos afeta. 
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Pesquisei sobre o educar sensível e agora é sobre o pesquisar sensível. Mas 

antes eu não conhecia as pesquisas e teorias que falam sobre cognição, enação, sobre 

como aprendemos. Tais abordagens da cognição humana que estudei estão inscritas 

no campo da ciência pós-moderna, a qual “não segue um estilo unidimensional, 

facilmente identificável; o seu estilo é uma configuração de estilos construída segundo 

o critério e a imaginação pessoal do cientista” (SANTOS, 1988, p.66). O que 

observamos enquanto pesquisadores depende de nossas experiências, de nossas 

emoções e interações. Nesse sentido a ciência pós-moderna está inserida em um 

campo de criação, de articulação teórico-prática e de subjetivação do próprio 

pesquisador.  

No campo da filosofia contribuições acerca da compreensão e complexidade da 

ciência pós-moderna são enunciadas a partir da proposta de rizoma, de Deleuze e 

Guattari (1995). O rizoma é como sistema aberto, constituído por linhas de expressão, 

platôs hetererárquicos e multiplicidades. A perspectiva rizomática faz com que a 

produção da ciência seja pensada como não linear, como processo que contempla a 

multiplicidade de conexões e não privilegia nenhum tipo de conhecimento. 

Nesse contexto e processo, metodologias de pesquisa têm sido propostas a fim 

de dar conta das alterações e complexificações da ciência, tecnologia e cognição. A 

cartografia como estratégia metodológica de pesquisa é uma dessas possibilidades e 

tem sua origem na obra de Deleuze e Guattari (1995) com a primeira publicação 

datada de 1980. Desde então, tem orientado pesquisas e estudos no campo da 

investigação em educação, o que a caracteriza como método recente. A cartografia, 

não tem um roteiro ou modelo pré-estabelecido e está atrelada não apenas ao fazer 

ciência, mas a processos de subjetivação, de compreensão e produção de mundos. A 

própria constituição do pesquisador cartógrafo é um processo de ruptura com culturas 

e modos de produção e compreensão de ciência e de mundo arraigados. A 

constituição do cartógrafo acontece pelo processo recorrente de estar com a atenção 

aberta, e “o que define, portanto, o perfil do cartógrafo, é exclusivamente um tipo de 

sensibilidade, que ele se propõe fazer prevalecer, na medida do possível, em seu 

trabalho” (ROLNIK, 2006, p. 66). 

Como cartógrafa, com a atenção suspensa, procurei deixar que todos os 

atravessamentos me contaminassem, dei atenção ao que me atravessou sobre o 
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escrever e por isso esse texto fala de vários escreveres, não apenas do escrever na 

Educação a Distância. Deixei que todas as entradas fossem válidas, desde que me 

dessem língua (Rolnik, 2006). Então falo da experiência com o escrever que foi se 

produzindo ao longo de quatro anos imersa na pesquisa sobre o tema. Foram 

conversas, frases, filmes, leituras que produziram algumas reflexões que compartilho 

aqui sobre o escrever e o ler. Este texto enage das experiências atentas com o escrever 

e o ler, não só meu, não só desta pesquisa e dos sujeitos que dela participam, mas 

enage pela minha imersão na pesquisa, por estar atenta no dia a dia, nos corredores, 

nas entrelinhas.  

“Entender o que algo significa não é o mesmo que ter a sensação de fazê-lo”69, 

é preciso emoção e memória, uma história de interações recorrentes, que 

recursivamente nos co-determinam, movem nossas escolhas e afetos. Por isso, mais 

que entender o escrever, eu precisava também senti-lo em suas variações, não apenas 

da maneira que eu, estava acostumada a senti-lo. 

Durante a pesquisa, ressalto duas experiências de estranhamento e 

encantamento que tive com a leitura e a escrita. Através das minhas filhas conheci os 

livros: “Destrua esse Diário”70 e “Eu Me Chamo Antônio”71. Sempre li com elas ou para 

elas, incentivo, entre uma correria e outra, o prazer da leitura, pela poesia, pela 

descoberta dos mundos possíveis contidos nas linhas escritas dos livros. Quando 

peguei o livro “Destrua esse Diário” pela primeira vez, quanto estranhamento! Um 

livro de 224 páginas, porém com pouquíssimo texto, uma frase por página. Um livro 

com pouca coisa pra ler... Mas o que ele tem que mexe com o desejo, não só da 

menina, mas também da adolescente? O livro a cada página propõe um desafio, um 

pedido de intervenção no próprio livro. Agora, vejo como intervenção, interação, no 

começo estranhei: um livro que pouco tinha para ler. E os livros não são produzidos 

para ler? Me dei conta, na experiência, que esse propunha a construção de outra 

relação com o livro: de preenchê-lo, de agir sobre ele e com ele, de desapego.  

Na fotografia a seguir, observamos que mesmo com frases simples, a autora 

propõe experiências estéticas, criação, inovação. Por mais que apreciemos um livro e 
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 Frase do filme: “O Doador de Memórias”, título original: “The Giver”, dirigido por Phillip Noyce e 
produzido pela Walden Media. (Fonte: Wikipédia). 
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 SMITH, K. Destrua este diário. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2013. 
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 GABRIEL, P. Eu Me Chamo Antônio. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2013. 
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queiramos tê-lo, cuidá-lo, rompe-se com a ideia do livro como algo parado, estático, 

pronto, acabado. Que experiência estética poder fazer do livro movimento! Longe da 

concepção mais rígida, com a qual estamos acostumados de que temos que ler em 

silêncio, que não devemos grifar ou escrever nos livros. A autora inova a relação com o 

livro, como um espaço de passagem, de desapego e é uma espécie de arte tanto no 

formato e escritas, como da arte efêmera, da arte intervenção.  

 

Fotografia 1: páginas internas do livro “Destrua esse Diário” - intervenções de Sofia Samskara. 

A outra experiência foi com o livro “Eu Me Chamo Antônio”, um livro que 

produz estética nas palavras, tem arte na forma de escrever, não só na mensagem mas 

na grafia também. Propõe a experiência estética e a poesia com o sentido e as 

aproximações ou duplicidades de sentido das palavras.  

     

Fotografia 2: páginas internas do livro “Eu Me Chamo Antônio”. 
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Rubem Alves fala sobre a necessidade de termos uma caixa de brinquedos, 

para além da caixa de ferramentas... Acho que, até certo momento, eu ainda estava 

pesquisando o escrever como ferramenta, ferramenta para aprender. E não 

precisamos de brinquedos para aprender? Os “brinquedos” que Rubem Alves 

menciona: a arte, a poesia, a música; os “brinquedos” da Suely Rolnik: os desejos, as 

linhas de fuga, os processos de subjetivação. “Educar, *...+ tem a ver com as duas caixas 

que o corpo carrega: a caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos. Na caixa de 

ferramentas estão os conhecimentos que são meios para viver. Na caixa de brinquedos 

estão os conhecimentos que nos dão razões para viver” (ALVES, 2010, p. 78 – grifos do 

autor). 

Nessas desterritorializações e reterritorializações, fui me movendo em diversos 

espaços-contextos e espaços-suportes, o escrever e o ler variam com o contexto, o 

suporte, a forma, a formalidade, a obrigação, a intensidade. Todas essas experiências e 

recorrências somente foram possíveis porque construímos os nós reflexivos como 

território de imersão e compreensão da pesquisa, ao traduzirmos os conceitos: 

observador implicado, circularidade, objetividade entre parênteses, explicar, 

cartografar, co-determinação e enação, como ações na nossa pesquisa. Ao fazermos 

essa transposição, de conceito para ação, fizemos dos nós reflexivos, confetos – um 

fazer entre conceitos e afetos. Gauthier (2004) menciona a construção dos confetos na 

sociopoética, também inserida no contexto pós-moderno, cuja perspectiva se 

aproxima da cartografia. Para o autor os conceitos se traduzem em confetos quando 

fogem do seu estado de produção e entram em “combinações intensivas com outros 

conceitos” (GAUTHIER, 2004, p. 139), assim tornam-se centros de efetivação, 

exatamente como sentimos e produzimos os nós de reflexão. 

A partir dos nós de reflexão e das co-determinações produzidas nas leituras dos 

escreveres dos professores-curistas e dos autores com os quais dialogamos 

produzimos os nós de compreensão: “acontecimentos do escrever”, “implicações do 

ler” e “co-determinações da escrita-leitura”. A cartografia desses nós possibilitou 

observarmos e compreendermos que o ler e o escrever são experienciados como 

movimento a partir dos desejos de cada um que lê e escreve. Somente com o desejo, 

singular de cada um, ainda que diversos, as presenças são convocadas, e aí acontece a 

entrega para a escrita-leitura. Com o desejo é possível estar atento à experiência e 
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possibilitar que, em fóruns de discussão ou não, nos consideremos em uma rede de 

conversação e interação ao lermos e escrevermos. Considerar que ao ler e escrever 

estamos em uma rede de conversação é considerar ambos como movimentos, como 

interação entre quem lê e quem escreve. É preciso uma predisposição de aceitação do 

outro como legítimo outro para que a interação aconteça, é preciso a recorrência de 

ler e escrever, é preciso reconhecer que essa interação não é linear, e sim uma rede 

complexa de interações que temos antes, durante e depois da escrita-leitura, seja com 

pessoas, livros, textos ou os possíveis leitores. Assim, passamos a conceber o ler e o 

escrever como ações imbricadas, de co-criação e como pontes por onde enagem 

pensamentos que inauguram ideias ainda não pensadas ou experiências já inscritas em 

cada um. Ler e escrever podem produzir co-determinações, nas quais somos 

mutuamente afetados e aprendemos com quem interagimos. O que se escreve age 

‘sobre’ e ‘com’ o leitor. Age ‘sobre’ ele, porque pode modificar suas compreensões e 

age ‘com’ ele, porque quem lê, não apenas decifra os códigos da escrita, mas também 

interfere naquilo que foi escrito a partir da maneira como lê e compreende os textos. 

Tais co-determinações fazem com que nos modifiquemos ao estarmos na rede de 

interações da escrita-leitura, e dessas interações derivam mudanças que alteram o 

curso do nosso viver, em um processo recursivo e interativo, que nos transforma de 

maneira recorrente com a bagagem de nossas interações anteriores e sem 

possibilidade de retorno ao modo como vivíamos antes de imergir na rede. 

As cartografias produzidas na tese permitiram que aprendêssemos de maneira 

enatuada, na produção de mundos, e nos déssemos conta das co-determinações entre 

quem pesquisa, quem nós somos e nos tornamos com a pesquisa, os sujeitos da 

pesquisa, os autores, as teorias e as emoções. Tais cartografias, se fizeram na 

experiência de escrever e ler; de aprender a fazer, fazendo; com leituras, escritas e 

convivências que ao se escreverem foram aos poucos, se inscrevendo em mim, 

reformuladas a partir das reflexões, aprendizagens e emoções que o escrever provoca.  
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Fotografia 3: inscrições da tese72. 

Escolhi terminar com essa foto porque ela traduz em imagem as inscrições que 

falei no início deste texto, a tatuagem. E exatamente por não saber o que está inscrito 

nessa mão, resolvi utilizá-la, ao invés de reproduzir a fotografia com as minhas mãos. 

Porque o que ficou inscrito em mim, da pesquisa, das interações, das experiências, das 

leituras e dos escreveres não cabem em apenas uma mão, mas no corpo inteiro, no 

que é sensível, no pensamento, na história, na emoção e no que afeta. 
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