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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi descrever e interpretar dois fenômenos da experiência humana: 
a elaboração-operacionalização de um curso online com base na Teoria da Complexidade e 
a reflexão sobre o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa. Esses fenômenos foram 
investigados a partir de um curso intitulado Sala de aula virtual: professores de inglês se 
(in)-formam sobre a profissão docente, veiculado pela plataforma TelEduc, de agosto a 
dezembro de 2009, e destinado a 18 alunos do curso de Letras/Inglês de uma universidade 
pública estadual, situada na região Centro-Oeste do Brasil. Considerando que esse estudo 
foi fundamentado no Pensamento Complexo (MORIN, 2000; 2007; 2008), o qual pressupõe 
que os saberes, os eventos e os fenômenos são tecidos juntos, detinha a preocupação de 
construir um trabalho coerente baseado nessa nova dimensão epistemológica com uma 
nova perspectiva metodológica que também fosse complexa. Além disso, tinha a 
incumbência de produzir atividades, usando os operadores cognitivos da complexidade, 
uma vez que me ajudavam a colocar em prática o conhecimento complexo. Por isso, recorri 
a uma orientação metodológica de natureza qualitativa, cujo objeto de estudo é estudar 
experiências humanas. Essa alternativa metodológica se chama Abordagem Hermenêutico-
Fenomenológica (FREIRE, 1998, 2007, 2008) e busca a essência de uma ou de várias 
experiências humanas, por meio da identificação de temas hermenêutico-fenomenológicos. 
Essa orientação metodológica usa textos como procedimento de interpretação, pois captam 
as experiências vividas. Assim, serviram como registros textuais, para interpretar os dois 
fenômenos, com vistas a se chegar aos seus temas, o diário do designer, professor-
formador e pesquisador, bem como as atividades textuais produzidas pelos alunos do curso 
por meio de algumas ferramentas do ambiente TelEduc. As contribuições dessa pesquisa 
para a área de formação de professores são enormes, principalmente, porque adota 
construtos epistemológicos e metodológicos inovadores e contemporâneos, que rompem 
com os modelos de formação de professores baseados no paradigma newtoniano-
cartesiano, que privilegiam as homogeneidades, as centralidades e a falta de diferença 
(GIMENEZ, 2011, p. 52), bem como as parcialidades, as objetividades, as previsibilidades, 
as neutralidades, as linearidades e as certezas. Por outro lado, sob esse novo viés, os 
fenômenos investigados foram compreendidos, a partir de uma visão sistêmica, dinâmica, 
não linear, imprevisível, recursiva, hologramática e dialógica.  
 
 
Palavras-chave: Experiência humana. Abordagem Hermenêutico-Fenomenógica. 
Pensamento Complexo. Operadores cognitivos.  
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ABSTRACT 

 

 

This study aims at describing and interpreting two phenomena of human experience: 
developing-operating an online course based on the Complexity Theory and reflection on the 
teaching and learning of the English Language. These phenomena were investigated, from a 
course entitled Virtual Classroom: English teachers are (in)-formed on the teaching 
profession, broadcast by the platform TelEduc, from August to December 2009 and involving 
18 students of Arts/English, from a public state university, located in Midwestern Brazil. 
Considering this study was based on the Complex Thinking (MORIN, 2000, 2007, 2008), 
which assumes that the knowledge, events and phenomena are woven together, I had the 
concern to build a coherent work based on this new epistemological dimension with a new 
methodological approach which was also complex. Moreover, I had the task of producing 
activities, using the cognitive operators of Complexity, since they helped me to put the 
complex knowledge into practice. So, I resorted to a qualitative methodological orientation, 
whose object of study is the human experience. This methodological alternative is called 
Hermeneutic-Phenomenological Approach (FREIRE, 1998, 2007, 2008) and aims at 
searching for the essence of one or several human experiences through the identification of 
hermeneutic-phenomenological themes. This methodological orientation uses texts as a 
comprehension procedure, because they capture lived experiences. Thus, to interpret the 
two phenomena, in order to come to their themes, the designer, teacher-educator and 
researcher’s journal, as well as textual activities produced by the students, using some tools 
from the TelEduc environment, served as textual records. The contributions of this research 
to the area of teacher education are enormous, especially because it takes innovative and 
contemporary methodological and epistemological constructs, which break with the models 
of teacher training based on the Newtonian-Cartesian paradigm and privilege the 
homogeneities, the centralities and the lack of difference (GIMENEZ, 2011, p. 52), as well as 
the bias, the objectivities, predictabilities, the neutralities, the linearities and certainties. On 
the other hand, from such a perspective, the investigated phenomena were understood from 
a systemic, dynamic, nonlinear, unpredictable, recursive, hologramatic and dialogical point of 
view. 
 
 
Key-words: Human experience; Hermeneutic-Phenomenological Approach; Complex 
Thinking; Cognitive Operators. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TECENDO TEIAS COMPLEXAS EM UM CURSO ONLINE PARA FUTUROS               
                                                PROFESSORES DE INGLÊS                                         9 

 

RELAÇÃO DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 : Rotinas de organização e interpretação (Freire, 2007)........................ 109 
  
Quadro 2 : Inquietações sobre o ensino e aprendizagem de inglês dos    
                  participantes do curso online................................................................ 

 
121 

  
Quadro 3 : A ementa do curso online ................................................................... 122 
  
Quadro 4 : Apresentação do perfil dos participantes do curso.............................. 126 
  
Quadro 5 : Contato dos participantes do curso com a Língua Inglesa e sua  
                  participação em projetos...................................................................... 

 
127 

  
Quadro 6 : Início do estudo de inglês pelos participantes e sua duração............. 128 
  
Quadro 7 : Razões para se aprender inglês em contextos extraescola e  
                  extrauniversidade................................................................................. 

 
129 

  
Quadro 8 : Razões para não cursarem inglês além da universidade.................... 129 
  
Quadro 9 : Resumo das atividades online, das ferramentas usadas e dos  
                  operadores cognitivos ......................................................................... 

 
141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TECENDO TEIAS COMPLEXAS EM UM CURSO ONLINE PARA FUTUROS               
                                                PROFESSORES DE INGLÊS                                         10 

 

RELAÇÃO DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 : Página Inicial do curso no TelEduc..................................................... 118 
  
Figura 2 : O diagrama do primeiro fenômeno....................................................... 171 
  
Figura 3 : O diagrama do segundo fenômeno  .................................................... 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECENDO TEIAS COMPLEXAS EM UM CURSO ONLINE PARA FUTUROS               
                                                PROFESSORES DE INGLÊS                                         11 

 

SUMÁRIO 

 

 

ABRINDO A CAIXETA DE COSTURA. ................................................................. 13 

  

CAPÍTULO 1 ESCOLHENDO OS TECIDOS ......................................................... 27 

1.1 As mudanças paradigmáticas ao longo dos tempos......................................... 27 

1.2 O tecido da Complexidade................................................................................ 35 

1.3 A Teoria da Complexidade de Morin................................................................. 38 

1.4 O tecido da Transdisciplinariedade................................................................... 43 

1.4.1 É preciso transdisciplinarizar.................................................................... 48 

1.5 A reforma do pensamento................................................................................. 55 

  

CAPÍTULO 2 SELECIONANDO OS RETALHOS .................................................. 63 

2.1 Os operadores cognitivos do Pensamento Complexo...................................... 63 

2.1.1 O operador cognitivo dialógico................................................................. 64 

2.1.2 Os operadores cognitivos recursivo e retroativo...................................... 67 

2.1.3 O operador cognitivo hologramático........................................................ 72 

2.1.4 O operador cognitivo sistêmico-organizacional........................................ 75 

2.1.4.1 A relação ordem, desordem nos sistemas complexos................. 79 

2.1.4.2 Os sistemas complexos e a autopoiese....................................... 81 

2.1.4.3 As contradições nos sistemas complexos.................................... 87 

2.1.4.4 Os sistemas complexos e a interação.......................................... 91 

2.1.5 O operador cognitivo autonomia/dependência......................................... 94 

2.1.6 O operador cognitivo reintrodução do sujeito cognoscente em todo  

         conhecimento........................................................................................... 

 

95 

2.1.7 O operador cognitivo ecologia da ação.................................................... 95 

2.1.8 O operador cognitivo enação................................................................... 96 

2.1.9 O operador cognitivo ético....................................................................... 97 

  

CAPÍTULO 3 UTILIZANDO LINHA, AGULHA E TESOURA ................................. 98 

3.1 Justificando a escolha da metodologia da pesquisa......................................... 98 

3.2 A Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica................................................. 100 

3.3 Explorando os bastidores do curso online........................................................ 111 

3.3.1 Revelando a razão da escolha do curso online....................................... 112 

3.3.2 Descrição e funcionalidades da plataforma TelEduc............................... 115 

 



TECENDO TEIAS COMPLEXAS EM UM CURSO ONLINE PARA FUTUROS               
                                                PROFESSORES DE INGLÊS                                         12 

 

3.3.3 O instrumento de sondagem: sua aplicação e resultado......................... 119 

3.3.4 A ementa do curso online......................................................................... 121 

3.4. O contexto da pesquisa.................................................................................... 125 

3.5 Os participantes do curso online....................................................................... 125 

3.6 Os instrumentos de pesquisa............................................................................ 130 

3.6.1 O diário de bordo do designer, professor-formador e pesquisador.......... 130 

3.6.2 Relacionando às atividades complexas às ferramentas do TelEduc....... 131 

  

CAPÍTULO 4 TECENDO JUNTO ........................................................................... 143 

4.1 Interpretação do primeiro fenômeno ................................................................ 143 

4.1.1 Desafio..................................................................................................... 144 

4.1.2 Incertezas................................................................................................. 146 

4.1.3 Contradições ........................................................................................... 150 

4.1.4 Imprevisibilidades .................................................................................... 154 

4.1.5 Bifurcações .............................................................................................. 155 

4.1.6 Auto-organização..................................................................................... 159 

4.1.7 Coerência................................................................................................. 160 

4.1.8 Papéis...................................................................................................... 164 

4.2 Interpretação do segundo fenômeno................................................................ 173 

4.2.1 Questionamentos..................................................................................... 173 

4.2.2 Mudanças................................................................................................. 182 

4.2.3 Contextualização...................................................................................... 191 

4.2.4 Habilidades............................................................................................... 197 

4.2.5 Motivação ................................................................................................ 207 

4.2.6 Formação docente................................................................................... 214 

4.2.7 Busca....................................................................................................... 233 

4.2.8 Autorreflexão............................................................................................ 241 

  

ESTENDENDO A COLCHA................................................................................... 247 

  

FECHANDO A CAIXETA DE COSTURA ............................................................ 253 

  

ANEXOS................................................................................................................. 263 

ANEXO 1 – Instrumento de sondagem................................................................... 264 

ANEXO 2 – Questionário aos participantes da pesquisa........................................ 265 

ANEXO 3 – Aprovação do Comitê de Ética............................................................ 268 

 

 



TECENDO TEIAS COMPLEXAS EM UM CURSO ONLINE PARA FUTUROS               
                                                PROFESSORES DE INGLÊS                                         13 

 

ABRINDO A CAIXETA DE COSTURA  
 
 

“A velhinha sentara-se à luz da janela e, 
abrindo uma caixeta, pusera a coser, de 
óculos na ponta do nariz”. (A colcha de 
retalhos, Monteiro Lobato)  

 

O curso de Letras com ênfase em Língua Inglesa, do qual sou docente, é marcado 

por várias contradições, ambiguidades e conflitos. Esses problemas, por sua vez, têm me 

incomodado como professor de Língua Inglesa e de Estágio Supervisionado de Língua 

Inglesa, gerando em mim reflexões solitárias que dizem respeito ao que parece ser uma 

falta de compromisso, de interesse e de atitude dos alunos, revestidos de pessimismo, 

comodismo e passividade desses alunos, principalmente, no que tange à habilitação em 

Língua Inglesa.    

Por ser um curso de licenciatura destinado a formar professores, a graduação em 

Letras/Inglês parece ter se tornado mais um cursinho de línguas do que um curso de 

formação de professores de inglês propriamente dito. Existem muitas razões para isso 

ocorrer, como: a não exigência no vestibular de um exame específico de domínio da língua 

estrangeira; a falta de opção dos alunos em relação a outros cursos; a não aprovação em 

cursos que desejavam fazer; a falta de recursos financeiros, no sentido de se mudarem para 

uma outra cidade para fazer o curso sonhado1; a indecisão sobre qual curso deveriam 

realizar, dentre outros motivos. 

Em relação a essa minha preocupação de o curso de Letras ensinar línguas, ao 

invés de focar na formação de futuros professores de inglês, Gimenez (2011, p.51) assevera 

que as universidades têm grande parcela de responsabilidade em centrar a formação de 

professores de inglês somente na competência linguística e comunicativa2. No entanto, ela 

não vê esse aspecto como negativo, uma vez que tais competências também precisam ser 

desenvolvidas. Para ela, o que deveria ser mudado seria a definição de conteúdos 

ministrados no curso de Letras, com vistas a alterar os sentidos que lhe são dados.  

 

                                                 
1 À época da realização desta pesquisa, a unidade universitária contava apenas com três cursos de 
graduação: Letras/Inglês, Turismo e Geografia. Porém, quando questionados sobre a razão de 
escolherem Letras, os alunos informavam pela falta de opção, tendo em vista que desejava cursar 
Direito, Medicina, Odontologia, Matemática, História, dentre outros. As cidades mais próximas para 
que esse sonho fosse realizado estavam aproximadamente a 300 km dali e muitos não tinham 
condições financeiras de colocarem esse sonho em prática.  
2 O termo linguístico-comunicativo é comumente usado na literatura da área com hífen. No entanto, 
sob o olhar da Complexidade, usarei esse termo, desprezando o hífen, pois esse traço indica um 
processo de mão única. Por isso, prefiro substituindo-o pelo e, tendo em vista que me dá a ideia de 
um processo de vir a ser.    
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O curso de Letras/Inglês ora apontado se torna, em geral, a segunda, a terceira, ou a 

quarta opção daqueles que nele ingressam, transformando-se, como dito, em uma escola de 

idiomas, uma vez que esses alunos entram para o curso para serem aprendizes de inglês, 

deixando para pensar e perceber que serão professores de inglês próximo ao final do curso. 

Considerando a finalidade das licenciaturas, isso significa que esses alunos se veem de 

forma fragmentada, uma vez que no início do curso agem como aprendizes e, 

posteriormente, quando estão engajados na disciplina de Estágio Supervisionado de Inglês, 

se veem como professores. Eles deixam, portanto, de se olhar, ao mesmo tempo, como 

aprendizes e aprendizes professores, em uma relação dialógica, devido à provável razão de 

o paradigma newtoniano-cartesiano estar enraizado em seus pensamentos e ações. Assim, 

se reconhecem como partes isoladas, separadas e não partes de um todo interligado, 

conectado a outras partes que interagem entre si, formando um todo complexo. Uma razão 

bastante provável para justificar essa situação seria a possibilidade de o próprio curso não 

estar sendo desenvolvido de modo a que facilite a percepção do aluno como um aluno-

professor e professor em formação. 

Em função dessa visão dicotômica, esses futuros professores, conforme revela 

Gimenez (2004, p.177), retardam o processo de passagem de aprendizes para professores, 

possibilitando a construção de suas identidades profissionais voltadas para práticas 

tecnicistas e instrumentais da Língua Estrangeira, pois são imaturos para refletir crítica e 

conscientemente sobre como ocorre o processo de ensino e aprendizagem de Língua 

Inglesa nos contextos escolares em tempos de globalização.  

Minha percepção revela que os alunos, quando chegam no 3º e 4º anos do curso, 

momento em que se engajam no Estágio Supervisionado de Língua Inglesa, apresentam 

muita dificuldade em teorizar os conceitos pedagógicos, sociológicos, psicológicos, 

didáticos, filosóficos que aparentemente foram estudados no curso, com vistas a realizar 

uma reflexão voltada para as suas próprias experiências como aprendizes, professores 

estagiários ou substitutos de Língua Inglesa. Outra inquietação atrelada a esse problema 

surge quando observo que esses aprendizes não usam essas teorias estudadas ao longo do 

curso em benefício próprio, no sentido de cruzar a ponte entre teoria e a prática e vice-

versa, na tentativa de melhorar, principalmente, a sua proficiência linguística e comunicativa, 

que se mostra aquém do esperado, do desejado pelo corpo docente do curso, bem como 

pelos próprios alunos.   

Outra provável razão dessa visão dicotômica de os aprendizes se virem, na primeira 

parte do curso de Letras/Inglês como aprendizes e em seu final, se olharem como 

professores, como já se apontou anteriormente, pode estar ligada ao próprio 

desenvolvimento do curso em questão, pois o seu projeto pedagógico contempla a 
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possibilidade de diálogo entre algumas disciplinas, as quais são denominadas de parceiras 

do Estágio Supervisionado3, cuja finalidade é que a prática permeie toda a formação do 

professor desde as primeiras séries, priorizando a dimensão prática, no sentido de que cada 

disciplina parceira discuta problemas relativos ao ensino e aprendizagem de Língua 

Portuguesa e suas Literaturas correspondentes e Língua Inglesa e suas Literaturas 

correspondentes. No entanto, não se sabe até que ponto esse diálogo tem sido realizado de 

fato, pois como já sinalizei, os alunos chegam à disciplina de Estágio Supervisionado, 

muitas vezes, despreparados, sem qualquer conhecimento ou prática reflexiva sobre 

questões relevantes e salientes tais como o que é linguagem, ensinar, aprender e avaliar, 

sobre formação de professores e proficiência linguística e comunicativa, dentre outros, 

porque não conseguem religar esses saberes e lhes dar sentido (MORIN, 2005).  

A não apropriação e religação desses conceitos, portanto, dificulta e impossibilita que 

os alunos reflitam sobre si mesmos como aprendizes e futuros professores de inglês, pois 

esses assuntos quando tratados de forma reflexiva podem ser revertidos, como já revelei, 

em benefício dos próprios alunos, no sentido de transformarem sua maneira de estudarem a 

Língua Inglesa, com vistas a ações mais engajadas, conscientes, compromissadas e 

responsáveis no que se refere ao ensino e aprendizagem de inglês. Infelizmente, no 

entanto, não percebo que isso acontece no meu contexto de trabalho, o que de certa forma 

me angustia muito.  

Do meu ponto de vista, esses alunos parecem passivos em relação ao ensino e à 

aprendizagem de Língua Inglesa, por não explicitarem e questionarem suas crenças sobre 

ensino e aprendizagem de Língua Inglesa durante a graduação. No entanto, entende-se que 

é nelas que esses alunos se baseiam para ensinar e aprender inglês, seja na universidade, 

em outros espaços de aprendizagem ou nas escolas onde estagiam, tendo em vista que 

aparentemente não foram incentivados, desde o início da graduação, a refletir sobre e 

perceber sua concepção de linguagem, ensinar, aprender e avaliar no sentido de se 

conscientizar se ela pode se revelar inadequada para as situações e os contextos de ensino 

atuais. Dessa forma, como sinalizado, quando se encontram em situação de ministrar e 

explicar suas aulas, por não possuírem competência linguística e comunicativa, nem teórica, 

ora repetem fórmulas tradicionais de ex-professores, ora se baseiam em suas experiências 

bem sucedidas como aprendizes de inglês e tentam reproduzí-las no contexto de ensino e 

aprendizagem de inglês.  

 
                                                 
3 As disciplinas parceiras do Estágio Supervisionado no curso de Letras/Inglês, de acordo com o 
Projeto Político Pedagógico do curso em vigor desde 2004, são: Literatura Brasileira I e II, Teoria da 
Literatura I e II, Língua Portuguesa I e II, Língua Inglesa I, II, III e IV, Literatura Britânica I e II, 
Literatura Norte-Americana, Literatura Inglesa, Linguística I e II e Língua Latina.  
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No meu entender, essa falta de reflexão sobre as crenças impede os alunos de usar, 

de transformar as teorias pedagógicas, linguísticas e didáticas, discutidas ao longo do curso, 

em benefício próprio, no sentido de tornarem-se aprendizes e professores mais proficientes 

de Língua Inglesa. Tal lacuna pode ser relacionada ao que Morin (2009, p.19) chama de 

inteligência cega, pois não permite aos alunos enxergarem com lentes mais amplas “as 

possibilidades de um juízo crítico e também as oportunidades de um juízo corretivo ou de 

uma visão a longo prazo,” porque foram levados a ver o mundo de modo mutilante, 

dicotomizante e reducionista. 

Reforçando a ideia da importância de uma reflexão ao longo da graduação em 

Letras, por parte dos alunos, Miccoli (2011, p.175) aconselha que o aluno deve aproveitar ao 

máximo a formação inicial, para mais tarde não se arrepender, tendo em vista que nele será 

apresentado:  

... a teorias e à oportunidade de compreender conceitos e processos bem 
como de desenvolver habilidades importantes para o exercício profissional. 
Sugiro aproveitar ao máximo a chance de estudá-los a fundo, pois depois 
de formado, será difícil achar tempo para rever anotações e estudar algo 
que, durante as aulas, parecia irrelevante.   

 

Como se pode notar, Miccoli (2011, p.175) sugere como os alunos de graduação 

compromissados e reflexivos devem se comportar durante os anos de formação; porém, 

infelizmente, observo que os alunos do meu contexto de ensino se mostram bastante 

imaturos e pouco atentos tanto no que se refere à reflexão das teorias que aparentemente 

lhes são apresentadas ao longo do curso de Letras/Inglês, bem como no que tange ao 

desenvolvimento das habilidades linguísticas e comunicativas.  

No entanto, as questões que abordei não são recentes e nem originais. Pelo 

contrário, desde a década de 80, do século passado, a questão formação de professores 

tem sido discutida, com bastante ênfase, por vários pesquisadores (SCHÖN, 1983; 1995; 

ZEICHNER; LISTON, 1987; SMYTH, 1992; NÓVOA, 1995; dentre outros). Na área de 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, em especial, no contexto brasileiro, essa 

temática também emergiu nos anos 90 e, de lá para cá, conta com uma gama de 

publicações de artigos, livros, coletâneas de livros, dissertações e teses. Essas publicações, 

por sua vez, têm produzido e, consequentemente, possibilitado a ampliação de diferentes 

vieses dessa temática como, por exemplo, crenças sobre ensinar e aprender línguas por 

professores e futuros professores (BARCELOS, 1995; GIMENEZ, et al, 2000; SILVA, 2004); 

processos de tornar-se professores (GIMENEZ, 1994; DUTRA; MELO, 2001); prática de 

reflexão (ORTENZI, 1997; CELANI, 2003; DUTRA; OLIVEIRA, 2006); desenvolvimento de 

professores (FREITAS, 1996; ALVARENGA, 1999; PESSOA, 2002; LESSA, 2003, RAMOS, 

2003); aprendizagem de professores (VIEIRA-ABRAHÃO, 1996), linguagem na formação de 
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professores críticos e reflexivos (MAGALHÃES, 2004; LIBERALI, 2004), para citar alguns. 

Isso, por sua vez, evidencia a relevância que esse tema tem provocado nos círculos 

universitários brasileiros em nível de graduação e pós-graduação. 

O epicentro desse assunto se encontra no desejo ou na necessidade de se 

estabelecer uma aproximação entre teoria e prática, que se mantêm dicotomizadas, 

distanciadas uma da outra nos cursos de formação de professores de Língua Inglesa, em 

razão de muitos deles ainda serem organizados e desenhados, a partir de uma 

epistemologia da racionalidade técnica (SCHÖN, 1995).  

Com base nisso, o cerne desses trabalhos, que visa aproximar teoria e prática, 

defende a ideia de o professor em serviço ou em pré-serviço substituir uma concepção de 

ensino calcada num modelo prescritivo, transmissivo, repetitivo, mecânico e técnico, em que 

ele é convidado ora para aplicar a teoria que lhe foi exposta a ele nesses cursos de 

formação ora a seguir de forma religiosa pacotes de métodos fechados de ensino, que lhes 

são impostos em substituição por um modelo de formação reflexiva.  

Os modelos prescritivos fundamentam-se numa epistemologia positivista de ensinar 

e de aprender uma Língua Estrangeira (doravante LE), que se originou há mais de um 

século. Por outro lado, a tese que se tem defendido há quase 30 anos, desde os primeiros 

escritos de Schön, no início da década de 80, do século passado, volta-se à priorização de 

um modelo centrado num conhecimento da prática (SCHÖN, 1983), em que o professor 

possa ser capaz de enfrentar os problemas do mundo real complexo na própria prática, 

tendo em vista que a sala de aula é um sistema flutuante, imprevisível, ambíguo, repleto de 

lacunas, brechas, fissuras. Por isso, o professor em formação tem sido convidado a 

relacionar teoria e prática, fazendo-as dialogar, no sentido de dar conta das “situações 

problemáticas caracterizadas pela incerteza, desordem e indeterminação” (SCHÖN, 1995, p. 

16), que ocorrem na sala de aula.  

Assim, na tentativa de alcançar a meta de articular teoria e prática na sala de aula, 

vários cenários em forma de cursos de capacitação, de reflexão para professores em 

diferentes níveis foram e ainda são promovidos, a fim de oferecer uma oportunidade a mais 

aos professores de Língua Estrangeira para adentrarem por um caminho reflexivo, 

baseados em maneiras sobre como podem ensinar e aprender, que sejam mais próximas da 

realidade e das necessidades dos aprendizes, a partir de uma reflexão, advinda da própria 

prática desses professores. Em outras palavras, esses cursos almejam uma superação no 

que tange à fragmentação da dicotomia teoria e prática.  

No entanto, concordo com Moraes (2010a, p.176), que baseada em Torres (2002), 

assevera que a maioria das críticas a respeito dos processos de formação de professores e 
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do sistema escolar não tem trazido nenhuma novidade. Para Moraes (2010a, p.176), os 

resultados de pesquisas têm sido superficiais e são sempre os mesmos, tais como: 

formação teórica e prática desatualizada dos professores, excesso de disciplinas nos 

cursos; formação centrada em conteúdos teóricos; e acrescento, práticas de professores 

centradas em crenças sobre como aprender e ensinar inglês, dentre outros. No entanto, 

esses resultados têm ignorado a maneira de se pensar essa problemática como um todo 

complexo.  

Meu argumento sinaliza que esses estudos concentram-se em resultados obtidos de 

forma parcelar, no sentido de que o todo formação de professores é estudado como parte 

fragmentada. Entretanto, atualmente, seria pertinente pensar nesse assunto, levando-se em 

consideração a relação parte e todo e vice-versa. Por exemplo, o todo formação de 

professores se articula com outras partes como a péssima infraestrutura da escola, as 

péssimas condições de trabalho dos professores, os baixos salários, as salas de aula 

lotadas, a não motivação dos alunos e professores, os currículos escolares arcaicos e 

fechados, a falta de proficiência linguística e comunicativa dos professores, a ausência de 

políticas públicas sobre o ensino e aprendizagem de inglês, dentre outras relações. Em 

outras palavras, o todo formação de professores repercute nas outras partes, tendo em vista 

que se trata de um sistema complexo.  

Ainda baseada em Torres (2002), Moraes (2010a, p.177) informa que tanto no Brasil 

quanto na América Latina não é a formação do professor que não funciona, porém os 

modelos de formação a que esses professores são submetidos como um todo, seja a 

formação inicial ou a em serviço. Para a autora, esses modelos de formação, geralmente, 

eliminam as experiências, vivências anteriores dos alunos e ou dos professores, porque as 

políticas e as estratégias desses modelos se embasam numa visão igualitária, homogênea 

para todos, sem olhar para as suas necessidades mais emergentes, sem levar em conta os 

processos de diferenciação de cada um. Nesse sentido, entendo que nos cursos de 

formação de professores parece urgente, conforme revela Gimenez (2011, p.52), a 

necessidade de “ruptura com modelos que pressupõem homogeneidades, centralidades e 

ausência de diferença.” 

Diante dessa constatação, a área de formação de professores precisa acompanhar 

as mudanças paradigmáticas, as quais apontam que os saberes, os eventos, os fenômenos, 

os fatos são tecidos juntos, como um emaranhado de redes, teias e rizomas4. Na realidade, 

os cursos de formação de professores podem ser pensados, elaborados e desenhados, 
                                                 
4 Freire (2007, p.02) informa que o conceito de rizoma foi apresentado por Deleuze e Guatari 
(1972/1980) e, posteriormente, trazido à baila por Levy (1996, p.152). Assim, na concepção da 
autora, o termo rizoma está relacionado “à não linearidade e complexidade da relação entre o todo e 
as partes, entendida como seu traço mais representativo”.  
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olhando para o objeto de estudo de uma outra forma, ou seja, transdisciplinar, sistêmica, 

dialógica, hologramática e recursivamente, com vistas a atender aos anseios do 

Pensamento Complexo, pensamento esse com o qual tenho procurado me alinhar.  

O meu primeiro contato com o Pensamento Complexo adveio, quando me engajei no 

doutorado, mais especificamente por meio da disciplina Aprendizagem e Formação de 

Professores em/para Contextos Mediados pelo Computador, ministrada pela professora e 

minha orientadora Maximina Maria Freire, no primeiro semestre de 2008, ou seja, no meu 

primeiro semestre de doutorado. Vale ressaltar que essa disciplina não focou na 

complexidade, porém no semestre anterior, a professora havia ministrado uma disciplina 

sobre a complexidade e no curso em que eu fazia, encontravam-se alguns alunos da 

disciplina anterior. A professora resgatava, em alguns momentos das leituras e das 

discussões na disciplina que cursava, os conceitos complexos. 

Da forma que a professora explicava determinado assunto do curso, ela procurava 

olhá-lo sob o olhar da complexidade, instigando os alunos. A partir daí, refletia comigo 

mesmo da possibilidade de desenvolver minha tese nessa área, porém não sabia por onde 

começar. Inclusive comentei informalmente com uma colega que havia cursado a disciplina 

sobre a complexidade no ano anterior, minha ideia de focar minha tese na complexidade. No 

entanto, sua resposta era que as minhas ideias não caberiam no campo complexo. Lembrei-

me, então, que havia em casa um artigo de Leffa (2006), intitulado Transdisciplinariedade no 

ensino de línguas: a perspectiva das Teorias da Complexidade. Li atentamente o artigo, e 

decidi marcar um encontro com minha orientadora, a fim de expressar o meu interesse em 

estudar a complexidade.  

Desse encontro, o rumo da minha pesquisa de doutorado seguiu uma outra direção 

e, desde então, por meio das disciplinas5 que cursei, das leituras, das discussões e das 

reflexões inerentes à complexidade e à transdisciplinariedade, meu olhar para o próprio 

contexto de formação de professores mudou de forma que me auxiliou a descobrir possíveis 

respostas às minhas insatisfações, inquietações e angústias, a respeito do meu contexto de 

trabalho, em especial, sobre a passividade e a falta de reflexão dos meus alunos sobre o 

ensino e aprendizagem de Língua Inglesa. Dito de outra forma, com a descoberta do 

Pensamento Complexo tive uma nova percepção da realidade, do mundo e me conscientizei 

da necessidade de transpor os conceitos teóricos dessa nova teoria do conhecimento para o 

campo educacional.  

 

                                                 
5 Cursei duas disciplinas sobre o Pensamento Complexo: Complexidade e Formação Tecnológica de 
Professores (01/2009) e Complexidade e Desenho de Cursos (01/2010), ministradas pela minha 
orientadora, a professora doutora Maximina Maria Freire.    
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Percebi que os trabalhos educacionais podem se voltar para a nova maneira de olhar 

para o mundo contemporâneo, não mais de forma homogeneizante e fragmentada, porém 

de uma maneira complexa e transdisciplinar. Isso porque, no contexto sociohistórico em que 

vivemos, tudo parece ser tecido junto (MORIN, 2005), de forma não-linear, não 

fragmentada, rizomática. Dessa forma, nesse paradigma emergente (MORAES, 2002), da 

complexidade (CAPRA, 2006; MORIN, 2005, 2007, 2008) e transdisciplinar (MORAES; 

NAVAS, 2010), o homem, a mulher, a natureza, o universo, a escola, o professor, o aluno, o 

material didático, a avaliação, a formação de professores, o diretor, a comunidade escolar e 

a comunidade externa à escola formam um todo articulado e integrado, que funcionam como 

sistemas complexos, pois são organizados por inter-relações. Nesse sentido, concordo com 

Moraes (2009, p.109), quando reflete que “estamos interconectados por uma rede invisível 

da qual cada um de nós é apenas um dos elos. Nenhum elo é isolável e qualquer ação 

repercute nas demais”.  

Por isso, Moraes e Valente (2008, p.08) entendem que os saberes, os eventos, os 

fenômenos “funcionam como uma engenharia complexa, constituída por uma dinâmica não 

linear6, de natureza recursiva, indeterminada, cujo padrão de funcionamento em rede 

possibilita o surgimento de emergências cognitivas e significativas,” pois qualquer distúrbio, 

truculência em um dos elementos da rede, da teia e do rizoma gera truculências em outros 

elementos constituintes dessa engenharia complexa, uma vez que os objetos se encontram 

interconectados uns aos outros. 

Por ser a realidade dinâmica, relacional, sistêmica, planetária, global, complexa, 

multidimensional e transdisciplinar, ela é passível à entrada e à saída de incertezas, 

conflitos, contradições, ambiguidades, ambivalências, diversidades, dúvidas, e anseios. Por 

essa razão, busca-se por um novo pensamento que possibilite o homem a olhar essa 

realidade por um viés mais amplo, profundo e abrangente, a fim de compreender que não 

existe mais certeza no mundo real complexo. Diante disso, surge a necessidade de 

redimensionar as dimensões ontológicas, epistemológicas e metodológicas do paradigma 

newtoniano-cartesiano, por novas dimensões que venham ao encontro desse novo contexto 

emergente: a Teoria da Complexidade.  

Borges e Paiva (2011, p.04) revelam que a Teoria da Complexidade se constituiu de 

contribuições de várias áreas do conhecimento como a Matemática, a Geometria Fractal, a 

Meteorologia, a Química, a Biologia e, acrescento, a Física Quântica e a Mecânica, bem 

como a Teoria da Relatividade. Essas áreas, segundo as autoras, proporcionaram o 

                                                 
6 Os termos engenharia complexa, rede, recursivo, emergências, truculência, dinâmica, sistema, crise 
planetária e global, incerteza, contradições, multidimensional e transdisciplinar serão tratados ao 
longo desse trabalho.  
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aparecimento de um novo paradigma científico, que permitiu aos fenômenos estudados na 

Antropologia, na Sociologia, na Psicologia, na Linguística e na Línguística Aplicada, dentre 

outros, fossem repensados, revistos e reinterpretados.  

Na Linguistica Aplicada, em âmbito internacional, essa teoria do conhecimento foi 

abordada, de maneira pioneira, com a publicação, em 1997, do artigo, de Larsen-Freeman, 

intitulado Chaos/complexity science and second language acquisition, veculado pelo 

periódico Applied Linguistics. Nesse artigo, a autora vê o processo de Aquisição de Segunda 

Língua como um sistema complexo, uma vez que esse processo é influenciado por um 

grande número de fatores, em que a ação e a interação direcionam o caminho a ser 

desenvolvido. Assim, a autora examina questões de mecanismos de aquisição, definição de 

aprendizagem, estabilidade e instabilidade da interlíngua, diferenças individuais, pois 

segundo Larsen-Freeman, essas questões podem ser investigadas no sentido de que o 

comportamento do todo emerge da interação entre as partes. Já na Linguística Aplicada 

brasileira, os primeiros estudos sobre a Teoria da Complexidade foram realizados por Paiva7 

(2005 e 2009), os quais se concentram sobre a Aquisição de Segunda Língua.  

Diante disso, percebe-se que os estudos sobre o Pensamento Complexo no Brasil 

são recentes. Por conta disso, o número de pesquisadores em instituições brasileiras que se 

dedica a esse assunto é exíguo e, consequentemente, são poucos os trabalhos publicados 

(livros, artigos, teses e dissertações). No Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, ao qual pertenço, não é diferente e as pesquisas sobre a Teoria da 

Complexidade na Linguística Aplicada estão ainda em movimento de engrenagem, 

centrados no campo da pesquisa e orientação da Professora Doutora Maximina Maria 

Freire.   

Alguns trabalhos já foram desenvolvidos no LAEL abarcando essa temática. O 

primeiro deles foi a dissertação de Mattos (2008), orientada pela professora acima. Nesse 

estudo, o autor investigou o fenômeno do trabalho com projetos no ensino-aprendizagem de 

alemão, como Língua Estrangeira. O seu objetivo era compreender os mecanismos 

envolvidos na prática de professores ao trabalhar com projetos e, diante disso, utiliza essa 

experiência na construção de novos saberes, no que diz respeito a essa modalidade 

pedagógica. Para alcançar esse objetivo, Mattos (2008) adotou a Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica como alternativa metodológica.  

O segundo trabalho sobre a complexidade é a tese de Wadt (2009). Nela, a autora 

considera um curso online como um sistema adaptativo complexo. Para tanto, toma a 
                                                 
7 A fim de saber mais detalhes sobre os estudos de Paiva sobre a complexidade, valeria a pena 
consultar seu curriculum lattes, que se encontra disponível na internet e acessar seu sítio.  
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Complexidade, o Pensamento Eco-sistêmico e a Linguística Sistêmico-Funcional como 

teorias de suporte teórico e metodológico para analisar as Agendas, da plataforma TelEduc 

durante o desenvolvimento do módulo O Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula, do 

curso Teacher’s Links.   

Um outro estudo que adota o Pensamento Complexo é a tese de Rezende (2010), 

também orientado pela pesquisadora citada anteriormente. Nela, o autor investiga um curso 

de Língua Portuguesa para refugiados, o qual foi elaborado e coordenado pelo referido 

pesquisador e promovido pelo SESC em parceria com o Senac da cidade de São Paulo. 

Adotando a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica como alternativa metodológica, o 

objetivo de Rezende era investigar a natureza das identidades reveladas durante as 

atividades de Oficinas Presencias Temáticas, sob a perspectiva dos alunos.  

Outros trabalhos sobre o Pensamento Complexo, supervisionados pela Professora 

Doutora Maximina Maria Freire, encontram-se em andamento no LAEL, embasando-se na 

orientação metodológica da Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica (doravante AHF). 

Os focos8 desses estudos giram em torno de práticas de produção escrita em Língua 

Inglesa, formação tecnológica de professores, design de cursos a distância, produção de 

textos de alunos de Educacão Física, dentre outros.  

A maioria dessas propostas9 e, incluo o meu estudo, insere-se no projeto de 

pesquisa A Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica em pesquisa na área da Linguística 

Aplicada, que visa a estabelecer o diálogo, a interlocução dessa abordagem metodológica 

com outras teorias, por exemplo, a Teoria da Complexidade, a Teoria dos Sistemas 

Complexos e a Teoria da Atividade, a fim de examinar a fundo, o potencial metodológico 

dessa nova proposta, com o intuito de fortalecê-la, principalmente, quando se trata dos 

instrumentos usados, assim como de seus procedimentos de interpretação. Além disso, 

minha pesquisa faz parte do Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica10 (GPeAHF).  

No que tange à minha pesquisa, tomo como foco o contexto formação de 

professores, orientado pelo Pensamento Complexo, cujos macroconceitos da complexidade 

e da transdisciplinariedade me auxiliarão no uso de lentes poderosas, no sentido de 

enxergar esse contexto de forma mais ampla, abrangente, profunda e heterogênea, 

                                                 
8 Para um maior detalhamento desses trabalhos, de seus autores, consultar o curriculum lattes da 
Professora Doutora Maximina Maria Freire, disponível na internet. 
9 Alguns assuntos exemplificados pertencem tanto ao projeto de pesquisa: Interfaces e ambientes 
digitais de aprendizagem de línguas e Formação de professores quanto ao projeto A Abordagem 
Hermenêutico-Fenomenológica em pesquisa na área da Lingüística Aplicada, coordenados pela 
Professora Doutora Maximina Maria Freire.   
10 Para se obter mais informações sobre o Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-
Fenomenológica (GPeAHF), basta consultar o sítio WWW.gpeahf.com.br .   
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diferentemente do paradigma tradicional, que olha para a realidade de forma opaca, míope e 

embaçada. Assim, se adotasse o antigo paradigma, buscaria um foco único e homogêneo.  

Pensando nisso, acredito que a epistemologia da complexidade, proposta por Morin 

(2007), pode me ajudar a sair de um pensamento mutilante, que fragmenta o conhecimento 

em vez de juntá-lo, que religa o conhecimento em vez de desligá-lo, que prioriza o todo em 

vez de reparti-lo em partes, sendo, portanto, essa perspectiva teórica capaz de me auxiliar a 

ver a realidade, o mundo, a partir de um ângulo complexo, transdisciplinar e sistêmico, o 

qual nos permite perceber e se conscientizar de que tudo está conectado a tudo, nada age 

de modo isolado, parcializado e disjuntivo no mundo real complexo.  

Em meio a isso, concordo com Trocmé-Fabre  (2003, p.138), quando revela que a 

educação para a complexidade não é uma opção, porém uma emergência, bem como uma 

exigência para a profissão de professor e de formador, pois, segundo a autora, existem 

“numerosos pontos de apoio, obras acessíveis a um público não especializado que podem 

auxiliar a descobrir, compartilhar e aprofundar os novos conceitos que surgiram nessas 

últimas décadas”. Diante disso, a autora reflete que “compete, tão somente a nós, não 

consumir essas obras, mas nelas nos inspirarmos para construirmos um novo olhar, 

procedimentos, conteúdos, práticas pedagógicas realmente educativas, isto é, que nutrem e 

fazem crescer, porque são coerentes com a nossa realidade complexa”.         

Assim, para que a reflexão da autora acima exposta se torne possível e real, elaborei um 

curso online pautado nesse nova epistemologia complexa. No entanto, apoiado pela orientação 

metodológica da AHF, que tem como objeto de estudo descrever e interpretar experiências de 

vida, procurei investigar dois fenômenos da experiência humana: o primeiro está relacionado à 

elaboração-operacionalização de um curso online com base na Teoria da Complexidade, e, 

portanto, diz respeito à minha primeira experiência de elaborar-desenhar um curso num 

ambiente virtual e complexo, o qual foi destinado a alunos do curso de Letras/Inglês de uma 

universidade pública situada na região Centro-Oeste do Brasil, onde leciono.  

O segundo fenômeno se volta à descrição e à interpretação da experiência da 

reflexão sobre o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa vivenciados pelos alunos que 

participaram desse curso online.   

Assim, a pesquisa foi desenvolvida por meio de um curso online, intitulado Sala de 

aula virtual: professores de inglês se (in)-formam sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de Língua Inglesa, ministrado de forma gratuita a dezoito alunos do curso de 

Letras/Inglês, sendo eles pertencentes às 2ª, 3ª e 4ª séries do referido curso. Esse curso foi 

institucionalizado como um projeto de ensino, com uma carga horária de 40 horas e ao seu 

final, os alunos concluintes receberam certificados.  
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Moraes (2010b, p.28) informa que nesse novo contexto, nessa nova visão 

paradigmática,  exigem-se novos marcos teóricos, bem como novas metáforas, que sejam 

coerentes com a evolução da ciência e com as necessidades da realidade contemporânea, 

que são transcendentais, isto é, a construção do conhecimento nesses novos tempos 

ultrapassam, vão além das fronteiras impostas pelo paradigma tradicional. 

Diante disso, elegi a metáfora da colcha de retalhos para simbolizar esse trabalho, 

tendo em vista que com diferentes tecidos e retalhos, teço um curso online, seguindo as 

teorias contemporâneas que vêm ao encontro dos novos conceitos de realidade, de mundo, 

de homem, de vida, de educação, dentre outros. Assim, considero os macroconceitos da 

complexidade e da transdisciplinariedade como os tecidos. Já alguns operadores cognitivos 

da complexidade serão vistos como os retalhos. A Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica (FREIRE, 1998, 2007, 2008), representada pela linha, agulha e tesoura, 

me ajudará a tecer essa colcha complexa de retalhos. Por isso, a justificativa do título dessa 

seção se chamar Abrindo a caixeta de costura, pois ela contém todos os materiais 

necessários para confeccionar a colcha de retalhos, conforme se apresenta aqui. Assim, 

para haver uma coerência, os demais capítulos terão denominações relacionadas à essa 

metáfora.    

A metáfora da colcha de retalhos está diretamente relacionada à minha história de 

vida, pois, quando criança,  minha avó sempre tecia colchas de retalhos para mim e para a 

minha irmã. À época, apreciava ganhar dela esse artesanato, pois considerava-o bonito e, 

portanto, não via qualquer vínculo com traços caipiras ou rurais, mesmo sabendo que minha 

avó morava numa fazenda. Pelo contrário, enxergava evidências de carinho, de amor e de 

habilidade. Até hoje, quando vejo colchas de retalhos nas lojas, recordo-me daquelas 

tecidas por minha avó, porém penso que as dela eram mais bonitas e bem feitas. Outro fato 

relevante ligado à colcha de retalhos era que, quando entrava na sala de costura de minha 

avó, havia um balaio repleto de retalhos de várias cores, tamanhos, formas, estilos, larguras, 

alturas, estampas e tecidos, que minha mãe e minhas tias juntavam e davam a ela. À epoca, 

início dos anos 80, não comprávamos roupas em lojas, tínhamos uma costureira de 

confiança e quando ela costurava nossas roupas, sobravam retalhos e eles eram dados à 

minha avó que, além de fazer colchas de retalhos, fazia também tapetes de retalhos. 

No entanto, a colcha de retalhos que tecerei não pode ser entendida como a 

somatória de partes disjuntas, isto é, de retalhos de vários tecidos, pois se assim for 

compreendida, foge do escopo desse estudo, já que pretendo construir uma colcha de 

retalhos de maneira dinâmica, sistêmica, recursiva, dialógica, hologramática, em que levarei 

em conta os diversos tamanhos, estampas, cores, formatos, tecidos, a fim de se atingirem 

as possibilidades, as necessidades e as finalidades dessa colcha de retalhos.  
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Assim, concordando com Torres, citada por Moraes (2010a, p.177), de que o 

problema da formação de professores se encontra nos modelos de formação em que são 

submetidos, essa tese tem como objetivo contribuir para os estudos referentes à área de 

formação de professores, focalizando a formação de professores em uma nova perspectiva 

ontológica, epistemológica e metodológica que vê o mundo, a realidade e a educação a 

partir de um viés amplo, abrangente, profundo e heterogêneo e não único, míope e 

homogêneo. Por conta disso, o curso online que serviu de mote para essa pesquisa foi 

pensado, elaborado e desenhado sob a proposta do Pensamento Complexo, no qual foi 

visto como um sistema complexo, aberto, dinâmico, vivo e autopoiético11, capaz de aceitar 

as rupturas emergidas nos sistemas complexos, de permitir o fluxo de energia, matéria e 

informação inter e intrassistêmicas advindos dos sistemas complexos interligados a ele, de 

interagir todo e partes e vice-versa, e, por usar os operadores cognitivos da complexidade, 

os quais procuram colocar em prática o Pensamento Complexo.  

Assim, esse estudo será norteado de acordo com as seguintes perguntas de 

pesquisa:  

 

1) Qual a natureza da elaboração-operacionalização de um curso online para futuros 

professores de Língua Inglesa com base na Teoria da Complexidade?   

2) Qual a natureza da reflexão sobre o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa por 

parte de futuros professores de inglês?   

 

Para buscar respostas para tais perguntas, o trabalho está organizado em quatro 

capítulos: no capítulo intitulado Escolhendo os tecidos, viso a discorrer sobre as teorias da 

complexidade e da transdisciplinariedade, as quais dão vigor à colcha. No capítulo 2, 

Selecionando os retalhos, apresento os vários pedaços de tecidos, os quais  designo de 

operadores da complexidade, que se encontram em meu balaio e que poderão me ajudar a 

ampliar minha visão de como deverei tecer a colcha de retalhos. No capítulo 3, nomeado de 

Utilizando a linha, a agulha e a tesoura, estão os materiais necessários para iniciar a 

tessitura desse artesanato. Nele, abordo sobre a justificativa da escolha da metodológica, 

sobre a abordagem metodológica adotada, sobre os bastidores do curso online, revelo o 

motivo da escolha do curso ser online e descrevo as funcionalidades da plataforma TelEduc. 

Também descrevo sobre os fenômenos investigados no que tange aos instrumentos usados 

para o registro de textos, ao contexto, aos participantes e a respeito das atividades 

pensadas à luz dos retalhos, ou seja, dos operadores cognitivos da complexidade. No 
                                                 
11 Esses termos serão abordados de forma esclarecida nas próximas seções.  
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capítulo 4, denominado de Tecendo junto, de posse dos tecidos, dos retalhos e da linha, da 

agulha e da tesoura, inicio o processo de tessitura da colcha, interpretando os fenômenos 

da experiência humana investigados. Por fim, para mostrar a colcha, na seção designada de 

Estendendo a colcha, apresento as considerações finais.  
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CAPÍTULO 1 

 
“Estendeu-me ante os olhos um pano 
variegado, de quadrinhos maiores e 
menores, todos de chita, cada qual de um 
padrão.” (A colcha de retalhos, Monteiro 
Lobato) 

 

ESCOLHENDO OS TECIDOS  

Este capítulo tem por meta apresentar os tecidos que irão compor a colcha de 

retalhos, os macroconceitos da complexidade e o da transdisciplinariedade. Assim, 

explicarei cada um deles, suas origens, suas definições e características. Inicio este 

capítulo, explicitando as mudanças paradigmáticas ocorridas ao longo dos tempos e, 

posteriormente, finalizo revelando que tais tecidos serão postos em prática quando houver 

uma reforma de pensamento na acepção de Morin (2005, 2007).  

 

1.1 AS MUDANÇAS PARADIGMÁTICAS AO LONGO DOS TEMPOS 

 

Ao longo da história da humanidade, o homem sempre estruturou e reestruturou seu 

modo de pensamento, de acordo com os modelos mentais que pudessem lhe dar 

segurança, certeza a respeito das coisas, explicação sobre sua existência e ordem em um 

mundo formado por redes de interações. Para isso, foi buscar nos modelos mitológico-

religioso, filosófico, teológico e científico (BEHRENS E OLIARI, 2007, p.56 e SOMMERMAN, 

et al., 2009, p.119) as respostas para essas questões. 

A Pré-história marca o período em que a humanidade constrói sua primeira 

concepção em nível paradigmático, ou seja, o início do conhecimento científico. Nessa 

época, segundo Behrens e Oliari (2007, p.56), embasadas em Cardoso (1995), a 

humanidade acreditava que a base para explicar a realidade estava na existência de 

dois mundos: o real e o sobrenatural.  

Assim, nesse período, todos os fenômenos da natureza eram atribuídos aos deuses. 

Consequentemente, o conhecimento ou a verdade se encontravam nas forças sobrenaturais 

que eram reveladas por inspiração divina. A verdade ou o conhecimento emergiam por meio 

de ritos promovidos por pessoas sagradas, ou melhor, aos poucos iniciados que tinham o 

dom de invocar os deuses.  

Por volta dos séculos 8 a. C. E 6 a. C., floresceu na Grécia Antiga, a Era da Teoria 

do Conhecimento Clássico. Nesse período, de acordo com Behrens e Oliari (2007, p.56), a 
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natureza tinha uma ordem, uma causa e um efeito e tudo se explicava como parte da 

natureza, tendo em vista que a verdade se encontrava nela. A busca pela verdade se dava 

pela razão. Para tanto, a descoberta da razão, do logos, adveio do reconhecimento dos 

gregos de que a razão, a alma racional, poderia servir de instrumento de conhecimento do 

mundo, das coisas e da natureza. 

Ainda nesse período, o conhecimento científico era visto pela abordagem racional, 

discursiva e demonstrativa. Por meio dessa abordagem, a natureza passou a ser entendida 

apenas em sua essência, enquanto o contexto, a subjetividade, as percepções e as 

questões emocionais do homem à sua época eram desprezados, ignorados e descartados.  

Na Idade Média, período compreendido entre os séculos I e XIII, surge a visão de 

mundo moldada pelo teocentrismo, em que Deus se encontrava no centro do universo e do 

conhecimento. A verdade suscitava por meio da fé e a Bíblia se constituía como o único 

instrumento para explicar o universo.  

Nesse período, a Igreja detinha o monopólio do conhecimento e, devido a isso, esse 

foi, segundo Moraes (2002, p.33):  

 

... um período de muita repressão, no qual muito pouco se inovou em 
termos de desenvolvimento científico. Aquele que inovava, tentando 
discordar dos textos bíblicos, arriscava-se a morrer na fogueira para expiar 
bruxarias e alquimias associadas às reais novidades. 

 

Em função disso, o conhecimento advinha da graça e da iluminação divina e a 

racionalidade do pensamento era aceita desde que a fé se sobrepusesse.  

Já entre os anos de 1500 e 1700, houve uma mudança drástica no modo de as 

pessoas descreverem e pensarem o mundo. A visão de um universo orgânico, vivo e 

espiritual foi substituída por uma visão de mundo em que o universo passou a ser visto 

como uma máquina, ou seja, esse termo passou a ser a metáfora dominante da era 

moderna.  

Essa mudança se iniciou a partir do momento em que a visão teocêntrica de mundo 

começou a entrar em declínio, em especial, a natureza da ciência medieval, pois não refletia 

mais o mundo de forma orgânica, espiritual, vivo e encantado. Assim, entra em cena, 

segundo Moraes (2002, p.33), uma  concepção de um mundo-máquina. Portanto, no 

pensamento moderno, o homem passou a controlar o mundo, rejeitando a focalização no 

mito (Pré-história), na razão (Grécia Antiga) e na fé (Teocentrismo), como fontes de 

conhecimento. Esses posicionamentos, de acordo com Behrens e Oliari (2007, p.57), foram 
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substituídos pelo antropocentrismo, que vê o homem como “criador, ante a natureza, e 

celebra sua liberdade com uma visão de individualidade.”  

Yázigi (2005, p.37) informa que ocorreram dos séculos XIII ao XV, várias 

descobertas científicas. A mais representativa foi a descoberta de um novo mundo, as 

Américas, e com ela, os indígenas, uma nova flora, novos animais, novos climas. Aliado a 

esse fato, o autor revela que os primeiros enunciados de Francis Bacon (1561-1626) 

também proporcionaram uma dessacralização do mundo.  

Vasconcellos (2009, p.60) lembra que Francis Bacon (1561-1626), filósofo inglês, foi 

considerado o precursor da filosofia empírico-positivista por propor o método indutivo como 

uma nova forma de estudar os fenômenos naturais. Nessa concepção, para se chegar à 

verdadeira compreensão dos fenômenos, faz-se necessário realizar uma observação da 

natureza e da experimentação pelo raciocínio indutivo. Além de descrever os fenômenos 

dos fatos observados pormenorizadamente pelo método indutivo, Vasconcellos (2002, p.60) 

revela que Bacon sugere a realização de tabulações para os registros das observações: 

 

Uma tábua com os casos de ocorrência do fenômeno, outra com os casos 
de ausência do fenômeno e uma outra com o registro das variações de 
intensidade do fenômeno. Por exemplo, se em todas as observações feitas 
sobre a cor dos ursos polares, encontraram-se ursos brancos, conclui-se 
que todos os ursos polares são brancos.  

 

Para Bacon, a natureza deveria ser escravizada pelo homem. Deveria ser servil, 

obediente e, mesmo sob tortura, seus segredos deveriam ser extraídos. Em outras palavras, 

o homem assumiu a missão de controlar a natureza, de explorá-la, de transformá-la, e ela, 

por sua vez, deveria servir a ele, de obedecê-lo e também ser subserviente a ele.  

Para Russel (1989), o século XVII marca o pensamento do homem moderno, por ter 

iniciado o desenvolvimento mental, sendo inclusive conhecido como o século em que a 

ciência obteve grandes trunfos, principalmente, com os avanços científicos proporcionados 

pela Física e Astronomia, realizados por Copérnico, Kepler, Galileu e Newton.  

Embora Copérnico (1473-1543) tivesse pertencido ao século XVI, teve pouca influência 

em sua época. Entretanto, ele e Galileu (1564-1642) contribuíram para a evolução da ciência. 

Copérnico, por exemplo, refutou as interpretações teológicas calcadas na lenda geocêntrica de 

Ptolomeu, convalidada pela Bíblia, de que a Terra e o homem são o centro do universo e propôs 

a teoria heliocêntrica na qual a Terra era um simples planeta que girava em torno do Sol. A 

visão de Copérnico, segundo Moraes (2004,p.34), pôs por terra a ideia do lugar do homem no 

universo, deixando, assim, de ser o senhor absoluto enquanto criação de Deus.  
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Galileu (1564-1642), físico, matemático e astrônomo italiano, considerado o pai da 

ciência moderna, foi quem introduziu a linguagem matemática na formulação das leis da 

natureza, criando uma Física não contemplativa. Moraes (2002, p.34) informa que ao adotar 

a linguagem matemática, Galileu excluiu os aspectos qualitativos da experiência do domínio 

científico, priorizando e validando os aspectos quantificáveis da matéria como forma, 

tamanho, número, posição e quantidade de movimento como propriedades objetivas dos 

corpos.  

Galileu inventou um telescópico com grande poder de ampliação e descobriu que as 

leis dos movimentos dos planetas se ligavam a um sistema vinculado ao Sol e não à Terra. 

Com isso, comprovou as ideias de Copérnico, as quais eram ignoradas à época. De acordo 

com Vasconcellos (2002, p.61), Galileu fez da matemática o novo modelo da racionalidade, 

em que acredita que o mundo está escrito em linguagem matemática.  

Embora não tenha sido citado por Russel (1989) como um dos grandes nomes da 

ciência moderna, Descartes (1596-1650), pensador francês, físico e matemático, é 

considerado o grande nome da ciência moderna por concebê-la como domínio da 

verdade absoluta e, o método científico, como a única fonte de conhecimento do 

universo. Seu trabalho influenciou e ainda influencia o modo de fazer ciência em várias 

áreas do saber como a Física, a Matemática, a Psicologia, a Biologia, entre outras. No 

entanto, nos últimos anos, suas descobertas têm gerado controvérsias por apresentar 

algumas limitações, questionadas por não existir, por exemplo, uma verdade absoluta 

dos fatos. 

O método analítico de Descartes consistia na separação, disjunção, decomposição 

de um problema em suas partes, dispondo-as em ordem lógica. Esse método, por sua vez, 

gerou a fragmentação das disciplinas e o reducionismo na ciência, ou seja, acreditava-se 

que os fenômenos complexos poderiam ser entendidos através da redução às suas partes 

constituintes. Dito de outra forma, ao mutilar, separar, isolar e reduzir o conhecimento em 

fatias, tinha-se a noção de que era fácil observar, descrever e explicar determinado 

fenômeno por meio de suas partes. 

Outra contribuição de Descartes para o pensamento científico ocidental foi propor 

uma visão dualista, fragmentada dos mundos material e espiritual, em que o corpo e a 

mente, a filosofia e a ciência, o objetivo e o subjetivo, a ciência e a fé, a razão e a emoção, o 

corpo e a alma, a consciência e o comportamento são dicotomizados, separados, divididos, 

isolados. Com essa divisão, o homem foi repartido em corpo (a ser estudado pela ciência) e 

alma e mente (objeto de estudo da filosofia, da religião, da psicologia e da medicina). 

Instalava-se, a partir dessa ideia, a separação entre filosofia e ciência. Isso quer dizer que 
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as raízes da disjunção entre as ciências exatas e as ciências humanas se edificaram com 

essa proposta do físico e pensador francês.  

Descartes foi um dos primeiros cientistas a acreditar que se poderia chegar a um 

determinado conhecimento científico por meio da matemática. Nessa visão, o universo poderia 

ser compreendido por meio de sua estrutura matemática, pois na concepção do autor, o 

universo era nada mais do que uma máquina, que funcionava em função das leis mecânicas. 

Assim, o conhecimento científico fortalece-se em torno dessa visão mecanicista que, por sua 

vez, se estendeu aos organismos vivos como plantas, animais e ao corpo humano.  

Em seu pensamento em relação ao corpo humano, comparava-o a um relógio 

composto de rodas e molas. Para ele, um homem era como um relógio bem feito, já um 

homem doente seria um relógio mal fabricado. Dito de outra forma, a comparação do 

homem a um relógio era, para Descartes, um exemplo perfeito para descrever o mundo e a 

realidade que via.  

Os princípios básicos do paradigma cartesiano, nome dado ao paradigma vigente, 

graças às contribuições de Descartes, gira em torno, por um lado, da quantificação, 

absolutização, matematização e objetivação do conhecimento, do saber, porque, assim, 

tinha-se/tem-se a verdade absoluta. Por outro lado, por meio da separação, fragmentação, 

divisão e disjunção de uma parte do sistema podia-se conhecer o seu funcionamento. 

Desse modo, para que os fatos, as coisas pudessem ser perfeitamente conhecidas era 

necessário reduzir, separar, dividir, esmiuçar, disjuntar, mutilar e seccionar para, 

posteriormente, estudar as suas partes de forma isolada, a fim de se entender o 

funcionamento do todo.  

Newton (1642-1727), físico e matemático inglês, foi quem completou a revolução 

científica, tendo em vista que elaborou a primeira grande síntese da Física, a partir das 

obras de Copérnico, Kepler, Bacon, Galileu e Descartes. Assim, de acordo com 

Vasconcellos (2002, p.62), pode-se afirmar que seu trabalho centrou-se na Física, mais 

especificamente, nas leis da mecânica, na teoria da gravitação universal, na teoria da luz e 

da cor e na teoria corpuscular da luz.  

Newton, segundo Moraes (2002, p.37), levou em consideração os estudos de Descartes, 

quando também observava o mundo, a realidade como uma máquina perfeita. Por isso, o 

paradigma vigente é também denominado de paradigma newtoniano do mundo como uma 

máquina. Capra (2006, p.107) revela que na visão newtoniana o mundo era visto de forma 

causal e determinista, ou seja, uma causa definida produzia um efeito definido, dando a 

entender que o futuro de qualquer sistema complexo podia ser previsto com certeza absoluta, 

caso seu estado fosse conhecido em todos os seus detalhes.  
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Assim, qualquer fenômeno no sistema podia ser previsto, considerando que tudo 

teria uma causa definida e produziria um efeito dentro de um determinismo. Isso, no entanto, 

gerou a equação linear de causa e efeito, isto é, a causa A produziria um efeito B, num 

movimento de mão única. Em suma, os estudos e as contribuições de Newton, em especial, 

os seus princípios e orientações têm servido de base e têm sido aplicados nas ciências 

naturais e humanas até nos dias atuais.  

Portanto, desde os estudos de Bacon, no século XVI até os estudos de Newton, no 

século XVII, isto é, há cerca de 400 anos, as pessoas são guiadas, controladas, regidas e 

governadas por um paradigma conhecido por newtoniano, cartesiano ou, como prefiro 

chamar, de newtoniano-cartesiano, tradicional ou simplificador. Lógico que, apesar de uma 

história de 400 anos, esse paradigma sofreu ao longo desses anos modificações, 

transformações, porém os conceitos epistemológicos do paradigma newtoniano-cartesiano 

do mundo ainda estão presentes em nosso agir, pensar e sentir.  

Nesse sentido, Capra (2006, p.25), por exemplo, resume algumas das principais 

características desse paradigma e seus efeitos maléficos na sociedade contemporânea:  

 

Esse paradigma consiste em várias idéias e valores entrincheirados, entre 
os quais a visão do universo como um sistema mecânico composto de 
blocos de construção elementares, a visão do corpo humano como uma 
máquina, a visão da vida em sociedade como uma luta competitiva pela 
existência, a crença no progresso material ilimitado, a ser obtido por 
intermédio de crescimento econômico e tecnológico, e – por fim, mas não 
menos importante – a crença em que uma sociedade na qual a mulher é, 
por toda a parte, classificada em posição inferior à do homem é uma 
sociedade que segue uma lei básica da natureza. 

 

De acordo com Capra (2006, p.25), a essência do paradigma newtoniano-cartesiano 

pauta-se numa visão mecânica de mundo em que o universo e o ser humano são 

metaforicamente comparados a uma máquina porque podem ser facilmente previsíveis e 

reduzidos as suas partes para serem analisados, investigados e explicados. Além do mais, 

esse paradigma tornou a sociedade menos solidária e ética, graças à competitividade 

existente entre os seres humanos, gerada pela ambição do homem em conquistar bens 

materiais, a fim de ser reconhecido por seus semelhantes pelo seu status. Por fim, esse 

paradigma produziu uma visão preconceituosa não apenas da mulher como ser inferior em 

relação ao homem, porém de todos aqueles que são diferentes, que fogem de um padrão 

tido como perfeito, normal, preconizado por esse paradigma. Como exemplo desse fato, 

pode-se citar os negros, os asiáticos, os homossexuais, os grupos que pertencem a 

determinadas religiões, os deficientes, os indígenas, entre outros. Todos são vistos como 
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seres anormais, tendo em vista que esse paradigma não considera o diferente, o diverso. 

Ele distingue apenas o certo ou o errado, ou seja, não existe um Terceiro Termo12 

(NICOLESCU, 2003, p.49). No terceiro termo incluído, tem-se uma concepção em que é se 

une ao não é. Por exemplo, uma pessoa é, ao mesmo tempo, boa e ruim, tendo em vista 

que as pessoas são contraditórias.   

Embora se pense que o paradigma newtoniano-cartesiano causou apenas danos 

maléficos à sociedade, ao homem e à natureza, isso é um engano. Behrens e Oliari (2007, 

p.60) asseveram que um aspecto importante desse paradigma encontra-se no fato de ele 

ser democratizante, em que a propagação do conhecimento não se restringiu a um 

determinado grupo de pessoas. Pelo contrário, grande parte da sociedade beneficiou-se das 

invenções proporcionadas por esse paradigma, tais como a invenção do automóvel, do 

avião, do telefone, do rádio, da televisão, da internet, do refrigerador, do fogão, dentre 

outros. Além desses benefícios, com esse paradigma materializaram-se os avanços 

científicos, principalmente aqueles ligados à medicina, bem como os tecnológicos, como os 

computadores.  

Por outro lado, graças ao desenvolvimento desse paradigma, alguns problemas 

planetários têm sido a ele imputados como o grande responsável, por exemplo, pelos efeitos 

climáticos, como furacões, tornados, ciclones, aquecimento global; o desmatamento das 

florestas; as guerras; a miséria; a intolerância; a competitividade; o egoísmo; o surgimento e 

o reaparecimento de doenças; as crises financeiras, dentre outras. Em outras palavras, o 

pensamento científico moderno ocasionou a produção de novos conhecimentos, progressos 

da ciência, da vida humana e o aprofundamento filosófico, porém causou sérios problemas 

planetários que, atualmente, por serem questões globais, tornam-se quase impossíveis de 

se resolver.  

Em razão disso, o paradigma moderno está sendo questionado e revisitado, tendo 

em vista que o mundo real complexo não se curva mais a ele, pois seus preceitos 

epistemológicos pararam no tempo e não atendem mais às ambições e aos desafios que a 

globalização tem imposto no século XXI. Imposições que refutam a linearidade, o 

reducionismo, a fragmentação, a disciplinariedade, a disjunção e a competitividade, que são 

assuntos essenciais desse paradigma.  

Capra (2007, p.69-70-71) informa que duas descobertas na Física colocaram em 

dúvida os principais conceitos da visão de mundo do paradigma newtoniano-cartesiano: a 

teoria da relatividade e a teoria quântica. Segundo o autor, a teoria da relatividade foi 

construída quase em sua essência por Albert Einstein, ao passo que a teoria quântica levou 

                                                 
12 Discutirei o Terceiro Incluído nas próximas seções.  
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três décadas para ser finalizada por uma equipe de físicos internacionais: Max Planck, 

Albert Einstein, Niels Bohr, Louis De Broglie, Erwin Schrödinger, Wolfang Pauli, Werner 

Heinsenberg e Paul Dirac.  

Capra (2007, p.83) revela ainda que a grande descoberta da teoria da relatividade 

causou uma drástica mudança nos conceitos de espaço e de tempo. Para essa teoria, esses 

fenômenos são relativos e não absolutos, como a Física clássica entendia, ou seja, esses 

conceitos para essa nova teoria, “são reduzidos ao papel subjetivo de elementos da 

linguagem que um determinado observador usa para descrever fenômenos naturais” 

(CAPRA, 2007, p.83).  

A teoria quântica demonstrou que os átomos não são partículas duras, sólidas como 

a visão newtoniano-cartesiana os entendia. Nessa nova visão, eles eram vistos como vastas 

regiões de espaço onde partículas pequenas como os elétrons se movimentavam ao redor 

do núcleo. Anos mais tarde, essa teoria deixou claro que as partículas subatômicas como os 

elétrons, prótons e nêurons no núcleo não pareciam com os objetos sólidos da Física 

clássica.  

Capra (2007, p.73) assevera que para a teoria quântica essas unidades da matéria 

possuem um caráter abstrato e dual. Por exemplo, o elétron não é uma partícula nem uma 

onda, porém pode apresentar ora aspectos de partícula em algumas situações e ora 

aspectos de onda em outras. Portanto, as partículas subatômicas não são coisas, porém 

interconexões entre coisas, ou seja, as partículas subatômicas não são grãos isolados de 

matéria. Pelo contrário, são modelos de probabilidade, interconexões, formada por teias 

inseparáveis que incluem o observador humano e sua consciência (CAPRA, 2007, p.86). 

Enfim, a teoria quântica não analisa o mundo, a partir de elementos isolados, 

independentes.  

Considerando que na teoria quântica, os fenômenos atômicos são determinados por 

suas relações, interconexões com o todo, emerge, então, o conceito de probabilidade.  

Nesse sentido, Capra (2007, p.78) explica que:  

 

A propriedade fundamental de um elétron em rotação, que não pode ser 
entendida em termos de ideias clássicas, reside no fato de que seu eixo de 
rotação nem sempre pode ser definido com exatidão. Assim como os 
elétrons mostram tendências para existir em certos lugares, eles também 
mostram tendências para girar em torno de certos eixos. Entretanto, sempre 
que se realizar uma medição para qualquer eixo de rotação, verificar-se-à 
que o elétron gira num ou noutro sentido em torno desse eixo.  
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Isso quer dizer que nunca podemos predizer quando e como determinado fenômeno vai 

acontecer, somente podemos prever sua probabilidade. No entanto, não significa que os eventos 

atômicos ocorrem de uma forma arbitrária; pelo contrário, apenas não acontecem devido a causas 

locais.   

Desse modo, a teoria dos quanta colocou em risco a visão de mundo-homem-máquina, 

em que todo fenômeno era visto como uma máquina determinista, fechada, perfeita, absoluta e 

concluída e passou a olhar o universo, o mundo, o homem, a mulher e a natureza como sistemas 

complexos, interdependentes, abertos, organismos vivos e expansivos. De acordo com Tescarolo 

(2005, p.23-24), o novo paradigma surgiu como uma revolução epistemológica que questiona, 

refuta um mundo estático, fechado, fragmentado, disciplinar, despedaçado, mutilado, determinista, 

disciplinar e busca um mundo voltado para uma realidade aberta, mutante, transdisciplinar e 

flexível.  

Em resumo, essa mudança de visão de mundo, de realidade foi possível porque, de 

acordo com Capra (2007, p.69), a “noção de tempo e de espaço absolutos, as partículas sólidas 

elementares, a substância material fundamental, a natureza estritamente causal dos fenômenos 

físicos e a descrição objetiva na natureza,” não atendiam mais  aos anseios da Física moderna, 

que, então, abandonou a ideia de o universo ser uma máquina, preconizada pelo paradigma 

newtoniano-cartesiano e passou a vê-lo como teia dinâmica de eventos interligados, 

interconectados.   

O interessante disso encontra-se no fato de que o paradigma da complexidade retorna aos 

estudos da Física de onde ele havia sido expulso. Morin (2007, p.14) revela que as ciências físicas 

se desenvolveram sob o olhar atento do paradigma newtoniano-cartesiano, a partir de algumas 

ideias, por exemplo, a de que o universo sempre se encontrava em ordem e em equilíbrio; fixado 

em um determinismo absoluto, eterno e perpétuo. A Física obedecia uma Lei única, porém a sua 

constituição de uma forma original simples (o átomo) culminou na complexidade do real. 

Na seção a seguir, trato dessa nova epistemologia, a fim de mostrar os motivos pelos 

quais o Pensamento Complexo questiona os construtos teóricos do paradigma newtoniano-

cartesiano, que não mais atendem satisfatoriamente um mundo constituído por um emaranhado 

de redes, rizomas, em que tudo se encontra ligado a tudo. 

 

1.2  O TECIDO DA COMPLEXIDADE  

 

A descoberta da teoria dos quanta não foi o único princípio a questionar o modelo 

paradigmático tradicional. Depois dela, ocorreram outras descobertas científicas, no final do 
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século XIX e no início do século XX, em outros campos do saber que possibilitaram iniciar 

uma propensa ruptura entre o mundo moderno e o contemporâneo. Essas novas 

descobertas, novos princípios ou macroconceitos foram: a evolução biológica das 

espécies, os novos conceitos de termodinâmica, a teoria da relatividade, o princípio da 

incerteza, a teoria das estruturas dissipativas, o princípio da ordem através das 

flutuações, o princípio de complementariedade dos opostos, o princípio hologramático, o 

princípio da transdisciplinariedade, a teoria autopoiética, a psicologia da Gestalt, a 

tectologia, e a teoria geral dos sistemas (MORAES, 2002; 2004; CAPRA, 2006; 

SOMMERMAN et al., 2009; SANTOS, 2009).  

Araujo (2007, p.518) esclarece que por detrás dos pressupostos epistemológicos das 

novas descobertas científicas, encontram-se determinados conceitos-chave ou 

macroconceitos, que rejeitam e contrariam os construtos epistemológicos do paradigma 

newtoniano-cartesiano, tais como: complexidade, não linearidade, incerteza, 

intersubjetividade, indeterminância, auto-organização, dialogicidade, dialeticidade, 

interatividade, autonomia, sistemas complexos, entre outros. 

Leffa (2006, p.29) apresenta uma interessante definição de teoria da complexidade e 

parece ser bastante esclarecedora. Para ele, ela é um: 

 

... conjunto de idéias que incorpora os princípios de diversas teorias, entre 
as quais se destacam os Sistemas Complexos, a Teoria do Caos, o 
Pensamento Complexo e a Teoria da Atividade.  

 

Essa definição de Leffa (2006, p.29), a respeito do paradigma da complexidade vem 

ao encontro da visão de Lorieri (2008, p.60) de que esse paradigma não almeja unificar 

todas as teorias ou princípios teóricos que questionam e rejeitam os preceitos 

paradigmáticos do modelo mental vigente, com a finalidade de se criar mais um paradigma 

reducionista. Pelo contrário, a proposta desse novo paradigma é tecer em conjunto essas 

novas teorias, esses novos princípios, a fim de se construir teorias híbridas ou pontes, que 

permitam a ultrapassagem das barreiras fronteiriças. Portanto, a nova ordem é 

transdisciplinarizar. No entanto, acrescento ao conjunto de ideias e teorias que formam o 

pensar complexo, os novos princípios que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o 

questionamento do paradigma vigente. 

Esses novos princípios, essas novas teorias científicas constituem uma nova 

maneira de pensar o mundo que visa a superar o paradigma newtoniano-cartesiano, calcado 

na fragmentação e redução do conhecimento em busca de um pensamento que clama por 

novas explicações sobre a percepção da realidade. Desse modo, concordo com Lorieri 
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(2008, p.59) e Sommerman et al. (2009, p.114), quando afirmam que o surgimento desses 

princípios ou teorias não gerará um único modelo mental de pensamento, pois se isso 

ocorrer, configuraria uma volta ao paradigma newtoniano-cartesiano, porque ocorreria uma 

nova redução. Para não cometer esse engano, Lorieri (2008, p.60) sugere a necessidade de 

se construir passarelas relacionais entre essas novas interpretações, novos princípios, sem, 

no entanto, perder de vista as localidades. 

Capra (2006, p.49) revela que, diante dessa nova percepção de realidade em que se 

encontra o mundo, todas as concepções, princípios e teorias científicas não dão respostas 

exatas, absolutas e concretas, tendo em vista que são limitadas e aproximadas. Portanto, a 

ciência, de acordo com o autor, nunca pode fornecer uma compreensão exata, perfeita e 

ideal da realidade, do homem, da vida, da ciência completa e definitiva.  

Behrens (2006, p.11) salienta que o novo paradigma surgiu com o nome de 

paradigma emergente, que foi dado por Capra (1997) e Boaventura Santos (1997), nas 

últimas décadas do século XX,  para designar essa nova percepção de mundo, de 

sociedade, de homem, de tempo e de espaço. Entretanto, no início do século XXI, Capra 

(2006, p.13), segundo revela Behrens (2006, p.11), passou a chamar esse paradigma 

tradicional de paradigma da complexidade.  

No entanto, esse novo paradigma possui uma gama de designações: teoria dos 

sistemas dinâmicos, teoria da complexidade, dinâmica não linear, dinâmica das redes, teoria 

do caos, pensamento ecossistêmico, entre outros. Contudo, adoto, nesse trabalho, os 

nomes de paradigma da complexidade, teoria da complexidade, pensamento complexo, 

usados por Capra (2006, p.13) e Morin (2007, p.06), por considerá-los mais abrangentes em 

relação às outras denominações, as quais me parecem trazer conceitos epistemológicos 

mais restritivos e específicos.  

Em resumo, a complexidade emerge no seio contemporâneo como um novo 

desafio que convida, incita o homem a pensar, sentir e a agir de forma diferente da qual 

pensa, sente e age nesse mundo real complexo. Entretanto, concordo com Vasconcellos 

(2002, p.104), quando afirma que os estudos acerca de um mundo complexo são 

antigos, do fim do século XIX, porém o seu reconhecimento pela ciência é recente e 

acredito que ainda há um grande, longo e tortuoso caminho a ser percorrido para sua 

aceitação no meio intelectual. 
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1.3 A TEORIA DA COMPLEXIDADE DE MORIN 

 

Com os pressupostos epistemológicos advindos das novas descobertas científicas, 

principalmente, das teorias quântica e biológica, surge uma zona de incerteza no mundo, 

que abala as estruturas do paradigma dominante centrado na construção de um ser e de um 

saber parcelados, separados, disjuntados. Consciente de que essas novas descobertas 

científicas instauraram uma zona de incerteza na compreensão do mundo e da realidade, 

Morin, filósofo francês, inspirou-se, nos anos 50, do século passado, em defender a teoria 

de que nada é simples, tudo é complexo, tudo é tecido junto. Em outras palavras, a proposta 

de Morin questiona o paradigma vigente que procura simplificar o que é complexo, por meio 

da redução que decompõe as partes de um sistema em unidades elementares simples. Daí, 

origina o nome dado por Morin de paradigma da simplificação.  

O objetivo de Morin é construir uma teoria que possa rejuntar, articular, fazer com 

que as ciências humanas dialoguem com as ciências exatas, pois conforme alega Carvalho 

(2008, p.25), o paradigma vigente “degenera o saber em concepções mutilantes e 

fragmentárias, cinde a cultura científica e a cultura das humanidades, descarta os paradoxos 

do espaço-tempo”.  

Assim, com o intuito de sistematizar a sua Teoria da Complexidade, Morin privilegiou 

estudos transdisciplinares, recorrendo à Teoria dos Sistemas, à Teoria da Informação e à 

Cibernética, assim como se pautou nas ideias e nos conceitos de pensadores sobre a auto-

organização. Dentre eles, destacam-se: os matemáticos (N. Wiener, Von Neumann e Von 

Foerster), os termodinâmicos (Prigogine), os biofísicos (Atlan) e os filósofos (Castoriadis).  

Além de se basear nos construtos das teorias acima, Martinazzo (2004, p.32) informa 

que o filósofo francês também se apoiou em grandes nomes, a fim de fundamentar, 

estruturar a sua teoria complexa. Em Heráclito, descobre o processo do vir a ser, e as raízes 

do princípio da dialogicidade. Com Montaigne, reflete sobre a capacidade de demonstrar a 

necessidade de uma autocrítica e de uma análise crítica do mundo que cerca a 

humanidade. Com os estudos de Pascal, inspira-se nos princípios da dialogia e do 

holograma, em especial, na relação todo-partes e vice-versa. Em Hegel, extrai as principais 

ideias do pensar dialético, embora Hegel o tenha realizado do ponto de vista de um 

idealismo absoluto. Finalmente, com Marx, inclui a formulação das ideias do materialismo 

histórico e dialético. Portanto, embora Morin tenha se inspirado em múltiplas e diferentes 

fontes do conhecimento, no sentido de formular sua teoria calcada no Pensamento 

Complexo, o autor não se fixou em um único autor ou ideia.  
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Morin (2007, p.59) alega que o paradigma da simplificação se pauta numa orientação 

que põe ordem no universo. Isso significa que não aceita, por não conseguir explicar as 

contradições, as ambiguidades, as incertezas, as imprevisibilidades, o acaso e a desordem 

que fazem parte do mundo real complexo. Assim, Morin (2005, p.68) revela que, por não 

reconhecer a desordem no universo, em forma de contradições, ambiguidades, acasos e a 

incerteza, o paradigma newtoniano-cartesiano as expulsa e as elimina, por considerá-las 

erros que, portanto, devem ser descartados e ignorados.   

Diferentemente do paradigma newtoniano-cartesiano, o paradigma da complexidade 

não expulsa, elimina as contradições, as ambiguidades, a incerteza, a indeterminação, a 

aleatoriedade, os acasos para recolocar a certeza. Para o Pensamento Complexo, esses 

são elementos que fazem parte do mundo real complexo e, portanto, não são elimináveis. 

Para Morin (2008, p.272), esses elementos que eram ignorados e descartados pelo 

paradigma da simplificação, alimentam a explicação complexa. Em outras palavras, “a 

complexidade negocia com a incerteza, não para exorcizá-las, o que é impossível, mas na 

perspectiva do estabelecimento de pontes provisórias entre o ser que busca e o 

desconhecido” (SILVA, 2007, p.18).  

Moraes (2010b, p.52) explica que, para a complexidade, a realidade se mostra 

multidimensional, interdependente, mutável, entrelaçada, contínua, descontínua, relacional, 

processual, indeterminada em sua dinâmica, operacional, não linear, em um processo de vir 

a ser. Isso porque a humanidade tem enfrentado tempos incertos, instáveis, plurais, 

complexos, em que prevalecem o imprevisível, o inesperado, o acaso, que gera bifurcações, 

emergências de ordem individual e coletiva, local e global e planetária.  

Suanno (2010, p.207) revela que a complexidade pensa o homem por meio de sua 

relação consigo mesmo, com os outros e com o ambiente em que vive, em uma “rede 

complexa de relações, com responsabilidade planetária.” Esse fato, por sua vez, tem se 

tornado uma preocupação na sociedade contemporânea, pois devido o seu pensamento 

limitado, restrito, o homem tem destruído o planeta em que vive, sem pensar nos efeitos 

retroativos que a natureza pode e já tem imputado contra a humanidade.  

No entanto, a complexidade não deve ser entendida como uma teoria que visa 

explicar tudo, resolver os problemas do mundo. Ela não aparece como um conceito-

solução, uma saída mágica que visa resolver os problemas das contradições, das 

incertezas desse mundo contemporâneo repleto de furos, brechas e fissuras. Ela deve ser 

entendida como um conceito-problema que objetiva dar encaminhamentos, 

principalmente, à realidade instável, dinâmica, não linear, ambígua, contraditória, 

ambivalente e complexa do mundo real de hoje. Dito de outra forma, a intenção da 



TECENDO TEIAS COMPLEXAS EM UM CURSO ONLINE PARA FUTUROS               
                                                PROFESSORES DE INGLÊS                                         40 

 

complexidade não é oferecer, dar respostas ou apresentar soluções prontas e acabadas 

das coisas, dos eventos, dos fatos e dos fenômenos. 

Por isso, concordo com Tescarolo (2005, p.45), quando afirma que na complexidade, 

as respostas serão sempre insuficientes, questionadas e incompletas e os problemas 

emergidos da vida cotidiana sempre estarão fora do alcance de resolução definitiva, tendo 

em vista que a verdade se mostra provisória, uma vez que o próprio conhecimento nesse 

novo mundo é incompleto. 

Para Morin (2005, p.13), a realidade se mostra polidisciplinar, transversal, 

multidimensional, transnacional, global e planetária e, devido a isso, parece ser difícil 

compreendê-la e explicá-la por meio do paradigma da simplificação. Por isso, Morin (2007, 

p.57) alega que se deve buscar a complexidade “onde ela parece em geral ausente, como, 

por exemplo, na vida cotidiana.” Isso significa que a complexidade está presente na 

realidade e esta parece ser bastante complexa para ser explicada a partir de conceitos 

fragmentados, compartimentados, disciplinares, quantitativos, bem como por verdades 

fechadas, por explicações finais, por dogmas e certezas absolutas apregoados pelo 

paradigma simplificador. 

Entretanto, Morin (2005, p.10-11) informa que percorreu um longo percurso até 

que, nos fins dos anos 70, do século XX, encontrou uma palavra que viesse a 

representar suas ideias: a complexidade. Quando encontrou o termo, refletiu: 

 

... o conceito de complexidade formou-se, cresceu-se, estendeu as suas 
ramificações, passou da periferia para o centro do meu propósito, tornou-se 
macroconceito, lugar crucial de interrogações, ligando entre si o nó górgio 
do problema das relações entre o empírico, o lógico e o racional.  

 

Parafraseando Morin, acredito que o nó górdio desse paradigma se encontra, 

principalmente, no próprio entendimento da palavra complexidade. Há uma confusão 

terminológica sobre o conceito dessa palavra. Por um lado, tem-se um conceito centrado no 

senso comum de complexidade, o qual se refere a algo complicado, incompreensível, difícil 

e confuso. Por outro, tem-se o significado original dessa palavra, que advém do latim 

complexus e significa cercado, abarcado, compreendido, abrangido, tecido, enlaçado, 

torcido junto, entrelaçado, tecido junto (LEITE et al.:, 2004, p.3495; MORIN, 2005, p.13; 

TESCAROLO, 2005, p.47). Para tanto, Morin (1995, p.07) justifica a confusão em torno 

dessa palavra, revelando que ela não possui uma herança filosófica, científica ou 

epistemológica.  
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Em resumo, quando se pensa em complexidade, Behrens (2006, p.21) informa que 

não se deve pensar em algo complicado, difícil ou confuso, deve-se, porém, pensar em algo 

mais profundo do que isso, que o pensamento simplificado, reducionista e disciplinar não 

consegue resolver satisfatoriamente.  

Morin, Ciurana e Motta (2009, p.52) esclarecem que o termo complexidade, sob o 

olhar semântico e epistemológico, ainda não se concretizou. Para os autores, diferentes 

pesquisadores, da matemática à sociologia, utilizam esse termo de forma, às vezes, 

bastante diversa.    

Na tentativa de definir complexidade, Morin (2007, p.13) lança dois olhares sobre 

esse termo. O primeiro está relacionado  a “um tecido (complexus: o que é tecido junto) de 

constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e 

do múltiplo”. O segundo está vinculado como aquele que “é efetivamente o tecido de 

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

nosso mundo fenomênico”.  

O exemplo, a seguir, expressa uma maneira didática de se entender o conceito de 

complexidade, a partir das duas definições expostas por Morin (2007, p.13) acima. Para 

Morin (2005, p.14), no paradigma da simplificação, por exemplo, os componentes: 

econômico, político, sociológico, psicológico, afetivo e mitológico são estudados como 

partes isoladas, separadas, mutiladas umas das outras, não havendo qualquer diálogo, 

relação, conexão, interconexão entre eles. Ao passo que no paradigma da complexidade 

esses componentes (o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o 

mitológico) são constitutivos uns dos outros, formando um todo complexo. Eles são 

inseparáveis uns do outros, independentes e dependentes, formados por tecidos que ligam, 

relacionam, inter-relacionam e retroagem entre as partes e o todo e vice-versa.  

Dessa forma, a Teoria da Complexidade, na concepção de Morin (2005, 2007), 

objetiva tecer a construção de um conhecimento focado na interligação, comunicação  de 

diferentes saberes, de áreas distintas, com a finalidade de superar a linearidade, a 

disjunção, o reducionismo, a fragmentação, a disciplinarização pregados pelo paradigma 

simplificador. A premissa desse novo paradigma, por sua vez, é reaproximar as partes para 

reconstruir o todo nas várias áreas do saber, a fim de promover o diálogo das ciências 

naturais e humanas que foi eliminado pelo paradigma simplificador.  

Entretanto, o paradigma da complexidade visa rejuntar o que o paradigma da 

simplificação disjuntou, como: simples e complexo, parte e todo, local e global, unidade e 

diversidade, particular e universal, sujeito e objeto, educador e educando, objetividade e 

subjetividade, sujeito e cultura, sociedade e natureza, cognição e emoção (SANTOS, 2009, 
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p.18; MORAES, 2010a, p.184). Essa fragmentação, essa dicotomização em separar o que 

está ligado, revela apenas um lado da moeda e não os dois lados. Isso indica que, 

diferentemente do paradigma da simplificação, que olha apenas para as partes, o paradigma 

da complexidade vê as partes e o todo como constituintes um do outro, no sentido de que 

um não vive sem a presença do outro. Por isso, a complexidade tem sido vista como um 

pensamento que busca reunir, unir, juntar, religar, relacionar, contextualizar, globalizar os 

saberes, porém, ao mesmo tempo, se mostra capaz de reconhecer o singular, o individual e 

o concreto.   

Do meu ponto de vista, a separação, a dicotomia, a disjunção dos pares binários 

cognição e emoção se apresentam como o grande vilão desse paradigma tradicional, tendo 

em vista que tem afetado o homem a viver, a conviver com o seu semelhante e, 

principalmente, com o planeta em que habita. Diante disso, a prioridade do paradigma da 

complexidade é que o homem não aja apenas por seu lado racional, deixando de lado o 

emocial. Pelo contrário e, nesse sentido, concordo com Moraes (2010b, p.22), de que a 

complexidade visa a construir um mundo composto por homens que possuam “um olhar 

mais humano e compreensivo a respeito do sofrimento e da angústia de quem está ao 

nosso redor. ” Isso equivale ao seu semelhante e ao seu planeta.  

Assim, o novo paradigma requer, de acordo com Moraes (2010b, p.22), um homem 

com escuta sensível, com um coração mais terno, amoroso, atento, solidário, tolerante, 

aberto, flexível e contemplativo, dentre outros, pois agindo, dessa forma, será mais criativo, 

imaginativo, curioso, intuitivo, dentre outros. Isso porque os seres humanos são, segundo 

Moraes (2010a, p.184), “feitos de poesia, de prosa, de emoção, de sentimento, de intuição e 

de razão, e tudo isto, orgânica e estruturalmente, está articulado em nossa corporeidade”. 

Em outras palavras, o homem é cognição e emoção ao mesmo tempo.  

Behrens e Oliari (2007, p.62) asseveram que o paradigma da complexidade exige um 

conhecimento focado em redes de significação e esse conhecimento se desenvolve a partir 

do envolvimento com “conexões, interconexões, movimento, fluxo de energia, inter-relações 

em constante processo de mudança e transformação.” Portanto, as noções de rede, de teia 

e rizoma (MORIN, 2007, CAPRA, 2006, FREIRE, 2007, respectivamente) têm sido as 

palavras-chave nesse contexto, pois tudo se apresenta conectado, interligado, articulado, 

em forma de sistemas (todo), substituindo, assim, uma visão que valoriza as partes isoladas 

com o intuito de se ter a ideia do todo.  

Pensando assim, concordo com Navas (2010, p.67), quando revela que o paradigma 

tradicional despreza, nega, rejeita, ignora “tudo que supõe vida, relação, interação, 

processo, autonomia, intuição, criatividade, sensibilidade, humanidade”, tendo em vista que 



TECENDO TEIAS COMPLEXAS EM UM CURSO ONLINE PARA FUTUROS               
                                                PROFESSORES DE INGLÊS                                         43 

 

este paradigma valoriza as partes mutiladas, esmiuçadas, separadas do todo, a 

dependência, a dicotomia, a competitividade, o eficaz, o simples, o rentável, entre outros.   

Para finalizar, concordo com Behrens (2006, p.67), quando revela a necessidade de 

uma reforma de pensamento para que os princípios da complexidade possam mudar as 

maneiras de o homem pensar, sentir e agir, principalmente, nas instituições, como a 

educacional. Dessa forma, para a autora, o paradigma da complexidade: 

 

... evidencia a necessidade de profundas transformações sociais, o que 
implica dizer que todas as instituições, inclusive as educacionais, precisam 
re-estruturar-se tendo em vista as mudanças que vêm ocorrendo no mundo, 
na sociedade, e, consequentemente, na vida de todos os seres que habitam 
o planeta.  

 

Isso significa que a complexidade não compreende apenas a ciência, mas também a 

sociedade, a ética, a política, a saúde, e, principalmente, a educação. Portanto, é, segundo 

Morin, Ciurana e Motta (2009, p.55), “um problema de pensamento e de paradigma que 

envolve uma epistemologia geral.”  

Na próxima seção, trato do tecido da transdisciplinariedade que conjuntamente com 

o tecido da complexidade, impõe uma nova forma de ver a realidade, o homem e, 

principalmente, a educação.  

 

1.4 O TECIDO DA TRANSDISCIPLINARIEDADE 

 

Fernando Pessoa dizia em seu poema que era preciso navegar. Atualmente, em 

tempos de globalização, é preciso transdisciplinarizar, ou seja, faz-se necessário 

estabelecer o diálogo entre as ciências, e do proveito desse diálogo, buscar as relações 

entre todos os tipos de pensamento que possam assegurar o uno e o múltiplo, o singular e o 

universal, o local e o global (MORIN, 2005). 

Kumaravadivelu (2006, p.130) assevera que a globalização é tão antiga quanto a 

própria humanidade. No entanto, o autor apresenta três marcos, fatos históricos que 

evidenciam movimentos de globalização ao longo dos tempos vistos pela humanidade. O 

primeiro marco centrou-se nas grandes navegações e descobertas marítimas portuguesas e 

espanholas. O segundo surgiu a partir da Revolução Industrial liderada pela Grã-Bretanha e, 

finalmente, o terceiro marco derivou do mundo que surgiu após a Primeira e Segunda 

Guerras Mundiais, tornando os Estados Unidos uma potência mundial.  
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Em se tratando da fase atual da globalização, Kumaravadivelu (2006, p.131) explora 

que ela está mudando o cenário mundial de três modos distintos: o primeiro diz respeito à 

eliminação da distância espacial; o segundo modo revela que a distância temporal está 

diminuindo, e por fim, as fronteiras estão desaparecendo. Essas transformações ocorreram, 

na visão do autor, graças aos avanços céleres das novas tecnologias de comunicação e 

informação, da queda do muro de Berlim, do desmembramento das ex-repúblicas socialistas 

soviéticas, da hegemonia dos Estados Unidos no mercado internacional, dentre outros.    

Embora sejam questões aparentemente normais, elas, no entanto, desencadearam 

determinadas revoluções, movimentos circulares, em nível social, cultural, econômico e 

político em várias partes do mundo, permitindo a reflexão de que nada tem significado 

isoladamente, tudo depende do todo. Assim, esses acontecimentos permitiram e têm 

permitido ao homem atuar, sentir, agir e pensar de forma transdisciplinar nesse mundo 

globalizado, uma vez que todo o planeta se encontra envolto por emaranhados de teias, de 

redes, de rizomas, em que tudo está ligado, interconectado a tudo, de forma complexa. Para 

Rodrigues (2000, p.03), embora o homem seja o responsável e o gestor das mudanças que 

vivenciam, experienciam – sejam elas nos meios de comunicação, nos saberes, na vida 

cotidiana, dentre outros – ele, por sua vez, não tem, com raras e honrosas exceções, 

dominado e nem acompanhado essas mudanças no mundo real complexo produzido por ele 

próprio. Em função disso, a autora revela que  emerge a necessidade de uma visão 

transdisciplinar para que esse homem possa “agir sobre os saberes que vimos produzindo, 

atuando sobre os valores que os mantêm, o modo de praticá-los, questionando as 

chamadas novas competências individuais e coletivas.”  

Seguindo a linha de raciocínio de Rodrigues (2000, p.03), Moraes (2004, p.202) 

assevera que os seres humanos não funcionam de maneira fragmentada, recortada, fatiada 

e nem linearmente nos processos de construção de conhecimento. De acordo com a autora, 

os seres humanos agem, atuam de maneira trans/interdisciplinar na realidade complexa. 

Isso significa que o homem age em seu cotidiano transdisciplinariarmente, sem, no entanto, 

ter consciência disso. Em relação a isso, penso que ao realizar transações bancárias; ao 

digitar textos no computador, ao procurar artigos pela internet, ao ler notícias de seu país e 

do mundo pela internet; ao falar de futebol, de política e de saúde; ao comprar e vender 

objetos, por exemplo, ele está construindo conhecimento transdisciplinar, porque está se 

inte-relacionando, comunicando-se com várias áreas do saber, sem a preocupação de 

cruzar as fronteiras epistemológicas.  

O homem contemporâneo, globalizado e transdisciplinar não pode mais conceber o 

mundo como um sistema departamentalizado, ordenado, racional, disciplinarizado, inflexível, 

previsível e imutável. Para Morin (2007, p.46), o mundo atual é “um caos, é uma vertigem 
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em movimento. É muito difícil de entender o que se passa”, isto é, viver nesse mundo é viver 

num mar de incertezas, tendo em vista que em uma fração de segundos as coisas, os 

eventos, os acontecimentos, os fenômenos, que estão tecidos juntos, podem se transformar, 

em função das desestabilizações, das contradições que fazem parte desse sistema aberto, 

imprevisível e imutável.  

Em razão disso, a nova ordem na era da globalização tem levado o homem a  pensar 

no rompimento de um saber fragmentado, especializado, restrito, e segregador, sub judice 

da disciplinarização, por um pensamento, em que o conhecimento ocorre “em rede onde 

teorias e conceitos estão interconectados” (MORAES, 2004, p.201). A forma de produzir 

conhecimento deve acompanhar as mudanças, as transformações do mundo real, tendo em 

vista que ele mudou e essa parece ser a nova tônica dos novos tempos, isto é, pensar, 

sentir e agir, transdisciplinariamente.  

A trandisciplinariedade visa ao religamento dos saberes que foram desligados, 

desconectados no paradigma simplificador, que almejava fragmentar as partes de um 

fenômeno, a fim de se constituir o seu todo. Esse todo, por sua vez, era pensado na 

seguinte operação matemática: parte + parte = todo, isto é, da soma das partes, tinha-se o 

todo.  

A transdisciplinariedade, segundo Leffa (2006, p.39), vê a interação entre as 

disciplinas como uma forma de olhar o mundo não somente a partir do contexto imediato, 

mas também do contexto mais distante. Assim, para Leffa (2006, p.29), a ideia da 

transdisciplinariedade parte do princípio de que “tudo está relacionado. Nada acontece por 

acaso e de modo isolado”, uma vez que os acontecimentos, os eventos, os fatos, estão 

relacionados, interligados, conectados, tecidos junto nesse mundo real complexo. 

Dessa forma, a comunicação, a conversa, o diálogo e a interlocução entre as teorias, 

as disciplinas mostram-se como uma forma de ver a realidade complexa, a partir de 

perspectivas mais totalizantes e, portanto, mais próximas do mundo contemporâneo, ao 

invés de uma realidade embaçada, opaca que visualiza somente aspectos parcializantes, 

descolados da realidade de um determinado fenômeno.  

Costa (2003, p.271) revela que a transdisciplinariedade “fundamenta-se sobre os 

pontos de intersecção e a procura de um vetor comum entre as disciplinas”. Nesse sentido, 

a transdisciplinariedade defende a desterritorialização do conhecimento focado na 

disciplinariedade, através da adoção de interlocuções de várias disciplinas. Em referência a 

isso, Leffa (2006, p.32) reflete: 
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A tendência entre os teóricos tem sido submeter os dados que encontramos 
a uma determinada teoria, o que é plural (os dados) fica submetido ao que é 
singular (uma teoria). O que se propõe aqui é pluralizar as teorias e 
singularizar os dados, vendo-os como um problema específico; parte-se, 
portanto, do problema para as teorias e não da teoria para os problemas. 
Em outras palavras, define-se um determinado problema, atravessa-se com 
ele diferentes teorias e vai-se além, construindo lá no fim o conhecimento 
de que se precisa para a solução do problema. Isso será proposto através 
do que pode ser chamado, de modo global, de teorias da complexidade.   

 

Já Moraes (2002, p.185) informa que a transdisciplinariedade surge com uma 

postura: 

 

... contra a fragmentação, a separação esquizofrênica entre as culturas 
“humanas” e as “ciências, ” tão fortemente entranhada em nossa visão de 
mundo, em nossa organização social e em nosso sistema educacional.  

 

Isso significa que em tempos de globalização, de trandisciplinariedade, não parece 

ser mais aceitável pensar em estudar determinado fenômeno de modo parcializado, isolado, 

fora do seu todo. Isso, no entanto, proporciona um resultado, muitas vezes, cego, míope e 

embaçado que não responde satisfatoriamente como a realidade se processa nesse mundo 

real complexo. Por isso, concordo com Morin (2007, p.45) que a nova ordem paradigmática, 

focada na complexidade, prevê que haja uma cumplicidade de desconstrução e de criação,  

 

... de transformação do todo sobre as partes e das partes sobre o todo. Há 
influência do todo sobre as partes e das partes sobre o todo. Tomemos os 
casos das guerras do Iraque, da Bósnia, problemas do Oriente Médio, 
fenômenos locais, de pequena importância mundial e que provocam a 
intervenção da maioria das potências.  

 

Esse exemplo evidencia nitidamente que as partes influenciam o todo e o todo 

influencia as partes de maneira dialógica, hologramática e recursiva. Diante disso, percebe-

se que as coisas, os eventos, os fatos e os fenômenos não ocorrem mais de maneira 

enclausurada, fechada, cercada por arames farpados. Nesses novos tempos, prioriza-se a 

mestiçagem, a miscigenação ou o contrabando de saberes de uma área para outra no que 

se refere à construção do conhecimento (FABRÍCIO, 2006, p.62; PENNYCOOK, 2006, p.74, 

MORIN, 2007, p.117).  

Porém, com a globalização, e, consequentemente, com a transdisciplinariedade, fruto 

desse mundo complexo, a construção do conhecimento dá-se de maneira aberta e, 

principalmente, sensível à comunicação, ao diálogo com diferentes áreas do saber, pois 
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para o Pensamento Complexo, as disciplinas estudadas isoladamente são partes de um 

todo maior, e para compreender esse todo, faz-se necessária a união de saberes distintos, 

diferentes, porém comunicantes.  

Desse modo, a nova agenda paradigmática propõe que as disciplinas não 

permaneçam apenas em seus territórios. Sugere-se que as disciplinas, as teorias sejam 

mais ousadas e atravessem, invadam outras fronteiras epistemológicas. Pennycook (2006, 

p.74), por outro lado, vai mais além e revela que as teorias devam ser transgressivas, no 

sentido de que não penetrem território proibido, como tentem pensar o que não deveria ser 

pensado, fazer o que não deveria ser feito. Para Fabrício (2006, p.62), as teorias 

transgressivas são teorias que questionam e se opõem às regras, normas do paradigma 

dominante e buscam misturas, cruzamentos, metamorfoses que nunca ninguém pensou em 

fazer.  

Sob o olhar da transdisciplinariedade, não existem disciplinas mais importantes do 

que outras, num sentido de hierarquias. Todas são relevantes e possuem o seu grau de 

contribuição para a construção de conhecimento. Entretanto, necessitam se comunicar, 

dialogar, inclusive aquelas mais distantes, a fim de que o homem possa perceber mais 

nitidamente o mundo em que vive, no sentido de compreender e de gerar nele atitudes mais 

planetárias, responsáveis sobre a totalidade da vida.   

Aprecio o termo dado por Gruzinski (2001), citado por Moita Lopes (2006, p.99), em 

favor de as ciências se tornarem nômades no sentido de o pesquisador circular, passar por 

várias e distintas áreas do saber, por exemplo, do folclore para a antropologia, da 

comunicação para a história, por exemplo. A ideia é religar as partes que estavam 

desconectadas e articulá-las com o todo, num processo de ir e vir no intuito de que esse  

todo é sempre mais do que a soma das partes.  

Rodrigues (2000, p.01) esclarece que numa perspectiva transdisciplinar, o diálogo 

entre diferentes campos do saber não requer a imposição de um sobre o outro. Isso significa 

que, na transdisciplinariedade, segundo a autora, ora o pesquisador pode ficar numa área, 

ora pode transitar para a outra, ora pode ir além e aglutinar as coisas que “de outra maneira 

não seriam juntadas, porque campos diferentes não se relacionam, mas somos nós, seres 

humanos, que os relacionamos.”   

A transdisciplinariedade, portanto, se preocupa com a totalidade, seja do ser humano, 

da ciência e da educação. Para tanto, para se entender como essa totalidade se materializa, 

não existe uma receita mágica que ensine ou faça alguém aprender a agir, sentir e atuar de 

forma transdisciplinar. Na concepção de Fazenda (2008, p.119), ser transdisciplinar é algo que 

se vive, se experiencia e se faz na prática, isto é, por meio de ações.  
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Ações transdisciplinares, em termos científicos, já foram realizadas no passado. 

Morin (2009, p.52), por exemplo, afirmou que a história da ciência foi marcada por uma série 

de unificações transdisciplinares. Para ele, a ciência nunca teria sido ciência se não fosse 

transdisciplinar. Ele se apoia nos feitos de Newton, Maxwell, Einstein e, acrescento, 

Vygotsky, para explicar que os grandes cientistas detinham uma compreensão total do 

conhecimento que ultrapassava as fronteiras epistemológicas de suas respectivas áreas de 

formação. 

 

1.4.1 É preciso transdisciplinarizar  

 

Como foi dito anteriormente, a transdisciplinariedade procura religar os saberes e 

disciplinas que foram desligados pelo paradigma simplificador, com o intuito de articular as 

partes com o todo e vice-versa, tendo em vista que o todo contém sempre, ao mesmo 

tempo, mais e menos do que a soma das partes. Portanto, a transdisciplinariedade busca 

reunificar o conhecimento que fora esquecido sub judice do paradigma simplificador. Isso 

porque o momento atual exige um novo homem, um homem que acompanhe as mudanças 

e as transformações de uma realidade que não funciona mais de forma fragmentada, 

repartida, dividida, disjuntiva e parcializada. A realidade mostra-se multidimensional, uma 

vez que, do ponto de vista de Fabrício (2006, p.46), “vive-se um mundo de desestabilização, 

descontrole, destradicionalização e vertigens perante as transformações céleres em todos 

os âmbitos da vida social, cultural, política e econômica.”  

Com a transdisciplinariedade, Morin (2005) visa a uma unidade científica. Para o 

filósofo, a Física, a Biologia e a Antropologia deveriam deixar de ser entidades fechadas, 

não comunicantes entre si, e poderiam se tornar mais interativas, conectivas. Isso, no 

entanto, não significa que perderiam suas identidades, pelo contrário, a unidade científica 

respeita essas ciências; porém o fisicismo, o biologismo e o antropologismo seriam 

rompidos, ignorados, descartados, pois promovem o isolamento dessas disciplinas. 

Na concepção de Morin (2008, p.37), as disciplinas se tornam mais fecundas, 

quando se articulam, se comunicam, por isso propõe a religação dos saberes, que se 

encontram isolados, principalmente, a cultura científica e a cultura das humanidades. 

Entretanto, Santos (2009, p.25) entende que a transdisciplinariedade possibilita que a 

disciplinarização, a fragmentação e a desintegração do conhecimento sejam substituídas 

por uma construção de conhecimento livre de preconceitos e fronteiras epistemológicas 

rígidas. 
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Para tanto, Morin (2009, p.33) não nega a disciplinarização, isto é, ele “não tem em 

mente suprimir as disciplinas, ao contrário, tem por objetivo articulá-las, religá-las, dar-lhes 

vitalidade e fecundidade”. Morin (2009, p.33) opõe-se à hiperespecialização, uma vez que 

provoca uma multiplicação de disciplinas e subdisciplinas que visam à redução cada vez 

mais de objetos de estudo. Lorieri (2008, p.49) afirma que não se deve ignorar os benefícios 

que a especialização e a hiperespecialização trouxeram, porém o que se questiona é o seu 

fechamento, o seu enclausuramento, pois tende a impedir a visão do todo, do conjunto, isto 

é, pode-se disciplinarizar, porém desde que não se perca a perspectiva do todo.   

A disciplinarização, como revela Trindade (2008, p.67), criou um pássaro que alça 

voo apenas em sua gaiola, ou seja, criou-se um especialista que detém conhecimento 

somente em uma determinada área específica. Consequentemente, em função das 

mudanças, transformações ocorridas no mundo multidimensional, o modo de produção de 

conhecimento tem deixado de ser disciplinar para ser/tornar-se trandisciplinar, porque as 

disciplinas nesses novos tempos, na concepção de Pennycook (2006, p.72)  “não são 

estáticas, domínios demarcados de conhecimentos aos quais pedimos emprestados 

construtos teóricos, mas são elas mesmas domínios dinâmicos de conhecimento.”  

Esse mundo multidimensional, em que tudo está interligado a tudo, requer que as 

disciplinas se tornem híbridas, mestiças, no sentido de que possam dialogar, conversar 

umas com as outras, a fim de se construir conhecimento. No entanto, para que isso ocorra, 

parece ser necessário que a confiança excessiva na disciplinarização seja substituída por 

uma visão de mundo transdisciplinar. Dito de outra forma, a transdisciplinariedade surge 

com o objetivo de romper com o desenvolvimento disciplinar.  

Irribary (2003, p.485) corrobora a visão de Morin e revela que a transdisciplinariedade 

procura uma interação entre as disciplinas, “onde cada uma delas busca um além de si, um 

além de toda a disciplina: sua finalidade é a compreensão do mundo presente, de modo que 

haja uma unidade plural de conhecimentos”. Em outras palavras, a transdisciplinariedade 

busca estabelecer relações de comunicação com todo o conhecimento. 

Irribary (2003, p.487) alerta ainda que a transdisciplinariedade não deve ser 

entendida como uma nova disciplina ou uma superdisciplina. Para ele, a 

transdisciplinariedade é alimentada pela pesquisa disciplinar, ou seja, “a pesquisa disciplinar 

é esclarecida de maneira nova e fecunda pelo conhecimento transdisciplinar”. Isso significa, 

de acordo com Santos (2009, p.24) que para se ter uma pesquisa transdisciplinar 

pressupõe-se a existência da pesquisa disciplinar, porém deve haver uma articulação de 

referências diversas entre elas. Assim, os conhecimentos transdisciplinares e disciplinares 

não se antagonizam, mas se complementam.   
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Voltando o olhar para Morin (2005, 2007, 2008), ele acredita que o conhecimento 

não age de forma insular, porém peninsular. Em razão disso, defende que as trincheiras 

entre as ciências devem ser derrubadas, pois de acordo com ele, um bom cientista é alguém 

que procura ideias de outros campos do conhecimento para fecundar a sua disciplina. 

Baseado nisso, revela que as grandes descobertas científicas se fazem ou se fizeram por 

meio dos diálogos entre as disciplinas, conforme já explicitei anteriormente.  

Desse modo, a trandisciplinariedade surge como uma visão emergente, uma nova 

exigência, uma nova atitude, em relação à maneira como se constrói o conhecimento nesse 

mundo contemporâneo, em que tudo está conectado, ligado, interconectado a tudo, 

formando redes de conhecimento, pois nada mais funciona de forma isolada, separada e 

disjuntiva, uma vez que o mundo move e, consequentemente, o conhecimento acompanha 

esse movimento. 

O termo transdisciplinariedade foi cunhado por Piaget, na década de 70, do século 

passado, em um congresso sobre o tema. Naquela ocasião, revelou que aquela etapa 

deveria ser substituída por outra: a transdisciplianariedade. Assim, de lá para cá parece não 

existir um consenso entre pesquisadores sobre o que ela seja. Na realidade, parece ser 

mais fácil dizer o que ela não é, ou seja, não é uma nova religião, uma nova ciência, uma 

nova filosofia, uma nova metafísica ou uma ciência das ciências, mas, de acordo com 

Moraes e Navas (2010c, p.18) “uma nova forma de abordar a realidade e a existência 

humana, de compreender o processo de construção do conhecimento e, sobretudo, a 

educação”.   

A transdisciplinariedade transcende a lógica clássica pautada no pressuposto da 

unidimensionalidade, em que existem apenas dois lados da moeda, por exemplo, existe o 

certo ou o errado, o verdadeiro ou o falso, o sim ou o não. Assim, nessa lógica não existem 

definições aproximadas, e sim verdadeiras ou falsas. Entretanto, para Moraes (2004, p.208), 

a lógica da transdisciplinariedade existe uma terceira possibilidade integrada pelo A e não-A, 

onde um A interage com o outro não-A. Desse modo, entra em cena a lógica do Terceiro 

Incluído, em que o verdadeiro se une ao não verdadeiro.   

A lógica do terceiro incluído reconhece a multidimensionalidade da realidade, e, portanto, 

refuta a unidimensionalidade do paradigma simplificador focado no binarismo certo ou errado, 

sim ou não, verdadeiro ou falso. Nicolescu (2003, p.49) afirma que na lógica do terceiro incluído, 

há sempre um terceiro termo T que, ao mesmo tempo, é A e não-A. De fato, a lógica do terceiro 

incluído vê a realidade como um sistema aberto e, por isso, a entrada de qualquer elemento 

novo no sistema pode conduzi-lo a um diferente nível de realidade que não seja aquele 

esperado pelo binarismo, abrindo, assim, a possibilidade de uma nova visão da realidade.  
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Admitir a existência da lógica do terceiro incluído significa reconhecer que existem 

diferentes níveis de realidade e não uma realidade unidimensional ligada ao paradigma 

newtoniano-cartesiano, pautada pela causalidade linear, pela separatividade, pela 

previsilibilidade da natureza. Para Moraes (2010b, p.34), a existência de múltiplas realidades 

permite “explorar o conhecimento de outra maneira e a reconhecer a existência de outros 

tipos de conhecimento.” Para tanto, os conhecimentos antigos não devem ser 

desvalorizados, pelo contrário, é necessário acolhê-los, no sentido de que do diálogo entre o 

antigo e o novo, novas realidades emergirão.  

Dessa forma, não existem verdades únicas, eternas e absolutas sobre os fatos, 

existem verdades que são sempre relativas, biodegradáveis, provisórias e, portanto, 

passíveis de mudança no decorrer do tempo, em função da existência de vários planos de 

realidade.  

Assim, com a existência de vários planos de realidade, as pessoas serão capazes de 

olhar para a realidade de forma mais profunda, abrangente, ampla e diferente daquela que 

estão acostumadas a perceber, tendo em vista que “cada nível de realidade corresponde a 

um nível de percepção por parte do sujeito observador, e o seu nível de percepção é 

influenciado pelo seu nível de consciência” (MORAES, 2010a, p.190). Isso quer dizer que a 

lógica ternária, formada pela existência de vários níveis de realidade, possibilita construir, 

reconhecer e dialogar com uma terceira possibilidade que até não era prevista, ou melhor, 

não era aceita.  

Ao exigir um outro grau de percepção do sujeito, a lógica do terceiro incluído 

reconhece as contradições, as ambiguidades e as ambivalências do mundo real complexo. 

Isso ocorre porque, de acordo com Nicolescu (2003), os níveis de realidade existem todos 

ao mesmo tempo, uma vez que a estrutura que os constitui é de natureza complexa e, 

portanto, qualquer desestabilização, desequilíbrio acarreta um desvio no nível de realidade 

inicial.  

Metodologicamente falando, a lógica do terceiro incluído e os níveis de realidade, 

conjuntamente com a complexidade constituem, segundo Nicolescu (2003), os três pilares 

da transdisciplinariedade. Em relação a isso, Moraes e Valente (2008, p.59) revelam que: 

 

A pesquisa transdisciplinar trafega pela lógica do terceiro incluído, pela 
compreensão do que acontece nos níveis de realidade, tendo a 
complexidade, com seus operadores cognitivos, como base fundacional de 
toda essa dinâmica.   
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Voltando o olhar sobre os conceitos conflituosos a respeito da transdisciplinariedade, 

Rodrigues (2000, p.01) explica que o termo apresenta muitos significados, que vão desde 

aqueles que provocam movimentos reflexivos e investigativos, bem como aqueles que 

geram resistência e desconfiança devido ao fato de ser “alvo de críticas e confusões 

interpretativas, principalmente, quando relacionada a concepções sincréticas ou niilistas”. 

Seguindo essa linha de pensamento, existem ainda dúvidas a respeito da diferença entre 

transdisciplinariedade e interdisciplinariedade, bem como com os termos 

pluridisciplinariedade, multidisciplinariedade e disciplinariedade.  

Santos Silva (2003), citado por Moraes (2004, p.214), define diferentes modos de 

produção de conhecimento, levando-se em consideração os termos unidisciplinar, 

multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. O termo unidisciplinar, sinônimo de 

disciplinarização, apresenta uma única dimensão da realidade, em que um objeto é 

observado por apenas um universo disciplinar. Na unidisciplinarização, portanto, tem-se 

apenas um texto.  

Na multidisciplinariedade, várias disciplinas estudam um único objeto, porém elas 

não se comunicam, não se interligam, não se relacionam. Por exemplo, ao estudar a pintura 

renascentista, posso usar informações da História, da Química e da Instrução Artística. A 

História contribui para explicitar como foi o período renascentista, a Química auxilia na 

descrição da elaboração do material de pintura usado para pintar as telas, e a Instrução 

Artística ajuda na compreensão dos aspectos estéticos, as cores usadas e a disposição dos 

elementos na tela. Assim, cada ciência contribui com informações relevantes a sua área de 

conhecimento, sem que, no entanto, haja uma real integração entre elas, ou seja, não há 

transferência de conhecimentos, não há cooperação entre as disciplinas, porém há 

coordenação. O resultado do modo de produção indica a presença de três textos diferentes.  

Na interdisciplinariedade, tem-se a mesma situação disciplinar do plano 

multidisciplinar, porém há uma integração entre os domínios linguisticos de cada disciplina. 

Essa integração se realiza porque existe uma temática em comum a todas as disciplinas, 

uma vez que observam o mesmo objeto.  

A transdisciplinariedade é vista pelo autor como a construção de um único domínio. 

Nela, não há resistência epistêmica entre as diversas áreas do saber. Priva-se pela 

mestiçagem e hibridismo das teorias, em que nenhuma é mais ou menos importante do que 

a outra. Em termos de modos de produção, tem-se um único texto capaz de refletir a 

multidimensionalidade da realidade. Assim, a transdisciplinariedade exige a coordenação e 

a cooperação entre as disciplinas, porém com a meta de transcendê-las.  
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Para Nicolescu (2003, p.44), a disciplinariedade, a pluridisciplinariedade13, a 

interdisciplinariedade e a transdisciplinariedade são conceitos distintos, porém 

complementares. Por isso, são quatro flechas de um único e mesmo arco: o arco do 

conhecimento.  

A pluridisciplinariedade, na visão de Nicolescu (2003, p.42), “ é o estudo de um 

objeto de estudo de uma única disciplina e mesma disciplina por várias disciplinas ao 

mesmo tempo.” Por exemplo, as obras de Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, podem 

ser estudadas pela História da Arte, cruzada com o enfoque da História das Religiões, da 

Medicina, da Psicanálise, e da História do Brasil. Assim, para o autor, o conhecimento das 

obras de Aleijadinho será enriquecido, graças ao cruzamento de várias disciplinas. 

Entretanto, a finalidade da plurisdisciplinariedade continua inscrita na pesquisa disciplinar. 

A interdisciplinariedade, segundo Nicolescu (2003, p.42), possui uma ambição 

diferente da pluridisciplinariedade. Para ele, a interdisciplinariedade é a transferência de 

método de uma disciplina para outra. Por isso, apresenta três graus para se entendê-la: o 

primeiro é o grau de aplicação, em que os métodos, por exemplo, da Física Nuclear são 

transferidos para a Medicina, e dessa relação, surgem novos tratamentos para o câncer. O 

segundo é o grau epistemológico, em que há transferência de métodos da lógica formal para 

o campo do Direito, produzindo análises relevantes na epistemologia do Direito. Por fim, o 

terceiro, o grau da geração de novas disciplinas, em que a transferência dos métodos da 

Matemática para o campo da Física gerou a Física Matemática. Para o autor, a 

interdisciplinariedade ultrapassa as disciplinas, porém permanece inscrita na pesquisa 

disciplinar.  

O termo transdisciplinariedade é entendido por Nicolescu (2003, p.43), a partir de seu 

prefixo trans. Desse modo, trans significa para ele algo que está, ao mesmo tempo, entre as 

disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Assim, a  

transdisciplinariedade, para Nicolescu (2003, p.43), objetiva compreensão do mundo 

presente, e sua meta primordial é a unidade do conhecimento.  

Ainda focando na confusão conceitual, a respeito dos termos dis, multi, pluri, inter e 

transdisciplinariedade, acredito que a discussão mais polêmica e conflituosa gira em torno 

do que se entende por interdisciplinariedade e transdisciplinariedade, uma vez que há 

autores que não fazem a distinção entre eles, encarando ambos os termos como sinônimos. 

Fazenda (2008, p.18) é um desses autores e define interdisciplinariedade como 

interação existente entre duas ou mais disciplinas. Essa interação pode suscitar, por meio 

da “simples comunicação das idéias até a integração mútua dos conceitos-chave da 

                                                 
13  Não vejo diferença entre a pluridisciplinariedade e a multidisciplinariedade. 
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epistemologia, da terminologia, do procedimento, dos dados e da organização da pesquisa e 

do ensino, relacionando-os”. Em outro momento, Fazenda (2008, p.22) revela que a 

interdisciplinariedade se torna possível, quando várias disciplinas se juntam para estudar e 

investigar um único objeto, porém é necessário criar-se uma situação-problema, no sentido 

de Freire (1974). A autora ainda esclarece que os termos inter e trans não se diferenciam, 

porém se autoincluem e se complementam. Na visão de Lorieri (2008, p.53), Fazenda 

encara a interdisciplinariedade como uma atitude ou busca que permite reconstituir a 

unidade perdida do saber.   

Zaballa (2002), citado por Miranda (2008, p.114), entende a interdisciplinariedade da 

mesma forma que Fazenda (2008). Para o autor, interdisciplinariedade é entendida como a:   

  

... interação entre duas ou mais disciplinas, que podem implicar 
transferência de leis de uma disciplina a outra, originando, em alguns casos, 
um novo corpo disciplinar, como por exemplo, a bioquímica ou a 
psicolingüística.   

 

Demo (2002, p.09) também parece não ver nenhuma distinção entre inter e 

transdisciplinariedade e, em função disso, usa o termo interdisciplinaridade. Para ele, existe 

a necessidade de superação do conhecimento “disciplinarizado”, que  mostra um único olhar 

da realidade em apenas uma disciplina, por um conhecimento interdisciplinar constituído por 

“especialistas oriundos de várias disciplinas, mormente daquelas histórica e 

metodologicamente mais distantes”. Isso quer dizer que na interdisciplinariedade ninguém 

trabalha de forma isolada, individual, vertical que privilegia um olhar newtoniano-cartesiano 

focado apenas em sua disciplina. Pensar a interdisciplinariedade se faz pensar em trabalho 

em equipe, de forma horizontal, em que existem pontos de contato, estabelecimento de 

relações e interações entre disciplinas de áreas distantes.  

Para Morin (2009, p.52), os termos interdisciplinariedade e transdisciplinariedade são 

diferentes. Na tentativa de explicitar o primeiro, o autor utiliza a metáfora da ONU, em que 

controla as disciplinas como a ONU controla as nações. Nesse sentido, ele diz “cada 

disciplina pretende primeiro fazer reconhecer a sua soberania territorial e, desse modo, 

confirmar as fronteiras em vez de desmoroná-las, mesmo que algumas trocas incipientes se 

efetivem.” Portanto, Morin acredita que é preciso ir além do conceito de 

interdisciplinariedade e, por isso, vislumbra a ideia de unidade científica, quando se refere 

ao conceito de transdisciplinariedade. Essa visão, por sua vez, é corroborada por Nicolescu 

(2003, p.43), quando revela que um dos imperativos da transdisciplinariedade é a unidade 

de conhecimento.  
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Pautando-se nessa ideia de unidade de conhecimento, Rodrigues (2000, p.02) 

informa que a interdisciplinariedade não visa à unidade de conhecimento. Pelo contrário, 

para a  autora, a interdisciplinariedade faz o papel de mediação dos conhecimentos para a 

transdisciplinariedade buscar a unidade de conhecimento. Acredito que esteja aí, talvez, 

uma das principais diferenças entre transdisciplinariedade e interdisciplinariedade. 

Miranda (2008, p.118), por outro lado, observa o lado positivo dessas discussões 

polissêmicas ao redor da diferença entre inter e transdisciplinariedade. Para ela, essas 

discussões são ricas e reflexivas para o fortalecimento da construção das bases sólidas 

desses termos, pois o silenciamento das discussões acerca desses conceitos provocaria a 

morte de discussões de seu verdadeiro sentido.  

Miranda (2008, p.119), baseada nas produções científicas de Fazenda, revela ainda 

que os conceitos inter e transdisciplinariedade para serem identificados necessitam de 

exemplos práticos para sua elucidação, que serão revelados por meio de ações. Nesse 

sentido, entendo que serão as ações colocadas em prática que determinarão o que é multi, 

pluri, inter e transdisciplinar.   

Para concluir essa seção, concordo com Moraes e Navas (2010, p.17), quando 

revelam a respeito da relevância dos pressupostos epistemológicos da complexidade e da 

transdisciplinariedade em tempos de globalização. Para os autores esses construtos podem 

nos auxiliar:  

 

... a desenvolver e a reconhecer a importância de uma racionalidade 
dialógica, recursiva, intuitiva e global, capaz de superar reducionismos 
culturais e religiosos, dogmatismos e maniqueísmos que emergem de 
processos unilaterais e provenientes de diferentes visões humanas.   

 

Entretanto, penso que tanto a complexidade quanto a transdisciplinariedade serão 

aceitas como práticas cotidianas, principalmente, na escola, quando houver uma reforma de 

pensamento, foco da próxima seção.  

 

1.5 A REFORMA DO PENSAMENTO  

 

A sociedade, embora não tenha consciência disso, vive sub judice de dois 

paradigmas, que são, ao mesmo tempo, antagônicos e complementares. Por um lado, como 

já foi enfatizado, há o paradigma dominante, que surgiu no século XVII e, que tem orientado 

e controlado o modelo de produção, organização, validação e transmissão do saber há 
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aproximadamente 400 anos. Por outro, paralelo ao paradigma tradicional, a sociedade 

convive com o paradigma complexo, que questiona as bases de sustentação do paradigma 

dominante.  

Todavia, penso que parece ser no contexto escolar que os princípios e as regras do 

paradigma da simplificação se tornam mais visíveis, aparentes e latentes. Em razão disso, 

acredito no porquê de Morin (2009) sugerir uma reforma no ensino, uma vez que acarretará 

uma reforma no pensamento das pessoas, promovendo uma mudança paradigmática, no 

sentido delas pensarem, sentirem  e agirem de maneira complexa. Dito de outra forma, a fim 

de que o paradigma da complexidade se instale, sobreponha-se ao ainda dominante, 

necessita-se de uma reforma emergencial, começando, do meu ponto de vista, pelo setor 

educativo, para, assim, haver um efeito retroativo que poderá provocar uma reforma 

profunda no pensamento cientifico.   

Como é sabido, o contexto escolar atual reflete um ensino calcado nos princípios e 

regras do paradigma dominante, que visa a disciplinar, fragmentar, linearizar os saberes, 

produzindo especialistas em campos específicos de determinados conhecimentos. Essa 

concepção de ensino, por sua vez, tem produzido, segundo Morin (2009, p.19), uma 

inteligência míope, presbita, daltônica e caolha, que, na maioria das vezes, gera uma 

inteligência que: 

 

... só sabe separar, reduz o caráter complexo do mundo a fragmentos 
desunidos, fraciona os problemas e unidimensionaliza o multidimensional. É 
uma inteligência cada vez mais míope, daltônica e vesga; termina a maior 
parte das vezes por ser cega, porque destrói todas as possibilidades de 
compreensão e reflexão, eliminando na raiz as possibilidades de um juízo 
crítico e também as oportunidades de um juízo corretivo ou de uma visão a 
longo prazo. 

 

Assim, a crítica que o autor tece contra a escola vigente diz respeito ao fato de que 

ela não prepara os indivíduos para enfrentar as incertezas, as contradições, os imprevistos, 

as mudanças e as transformações que ocorrem de maneira célere no mundo real, que se 

tornam cada vez mais multidimensionais. Em outras palavras, a escola não ensina os alunos 

a lidarem e a enfrentarem as crises locais e globais.    

Dessa inconsistência entre a escola e a sociedade surge uma das maiores 

contradições dos nossos tempos: a escola do século XXI, com raras e honrosas exceções, 

parece ainda pensar, sentir e agir de maneira semelhante à escola do século XVII, período 

do aparecimento do paradigma dominante, que visa a disjuntar o conhecimento em partes, 

priorizando as hiperespecializações. A sociedade, por sua vez, vive uma realidade 
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complexa, na qual tudo está contextualizado, seja em nível local e global, interligado, 

conectado, formando uma rede de conhecimentos em que palavras como incerteza, erro, 

contradições, ambiguidades, ética, solidariedade e planetariedade fazem parte da condição 

humana (MORIN, 2005, 2007) e, portanto, essas questões também deveriam fazer parte da 

escola.  

De fato, o descompasso entre a realidade do mundo real e complexo e o contexto 

escolar tem sido alvo de preocupações por parte de Morin (2005), pois, por um lado, a 

sociedade passa por mudanças, transformações rápidas em nível tecnológico, social, 

político, cultural e econômico, dentre outros. Por outro, o contexto escolar se mostra amorfo, 

inerte ao que ocorre em seu entorno onde ainda se praticam avaliações somativas, 

classificatórias e desconectadas do ensino. Os currículos são fechados, fragmentados e, em 

consequência disso, perdem a noção do todo, pois não possuem a intenção de promover 

um diálogo com outras disciplinas. O conhecimento é transmitido, ao invés de ser 

construído, reconstruído e construído; privilegiam-se e incentivam-se a repetição e a 

memorização dos conteúdos. Os horários das aulas são rígidos. O professor é o detentor do 

saber e os alunos são receptores do conteúdo. As aulas são expositivas; e a sala de aula 

ainda é, em sua maioria, apenas equipada com quadro-negro, giz e lousa. (MORAES, 2002; 

BATISTA, 2004).  

Nesse sentido, concordo com Moraes (2002, p.50), ao revelar que a “educação atual 

continua gerando padrões de comportamento preestabelecidos, com base em um sistema 

de referência que nos ensina a não questionar, a não expressar o pensamento divergente, a 

aceitar passivamente a autoridade, a ter certeza das coisas”. Consequentemente, uma 

educação voltada para a certeza, para a ordem, para repetição e para fragmentação 

impede os alunos de conviverem, lidarem com a incerteza, as contradições, as 

ambiguidades, os imprevistos, a desordem, as mudanças e os progressos do mundo 

contemporâneo.  

Além disso, esse pensamento cego pautado por um sistema educacional míope, 

caolho não permite os alunos enxergarem as coisas, os eventos, os acontecimentos, os 

fenômenos de maneira mais ampla, abrangente e profunda do que acontece consigo 

mesmo, com os outros e com o ambiente em que reside.  

Preocupado com isso, Morin (2005, p.89) sugere a necessidade de substituir um 

pensamento que isola, reduz, disjunta, compartimentaliza e empilha o conhecimento por um 

pensamento que distingue e une. Para tanto, o autor assevera que essa reforma de ensino 

não deve ser, como ele próprio diz, uma reforminha, no sentido superficial. Para ele, deve 

ser uma reforma profunda em que os alunos serão incentivados a contextualizar e a 
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globalizar, além de tornar complexo o conhecimento. O pensamento contextual deve ser 

desenvolvido, situado dentro de um contexto em que a informação possa ser inserida em 

seu contexto e, se possível, no conjunto global no qual se insere. O Pensamento Complexo 

deve ser proporcionado no sentido em que os alunos possam usar a informação para 

realizar relações mútuas, interconexões, ligações, a partir dos fenômenos multidimensionais 

da realidade complexa. Nesse ponto, sociedade e escola caminharão juntas rumo ao 

progresso.  

A reforma do ensino e, consequentemente, a reforma do pensamento exigem um 

pensamento em que tudo se encontra tecido junto. Entretanto, tecer junto parece que está 

longe do que  a escola e a universidade praticam. Na concepção de Morin (2009, p.18), 

essas instituições, de fato, “nos ensinam a separar os objetos de seu contexto, as disciplinas 

umas das outras para não ter que relacioná-las”, ou seja, essa fragmentação das disciplinas 

impede que os alunos teçam junto o conhecimento.  

Por isso, Morin (2007, p.90; 2009, p.19) sugere uma articulação, junção, 

comunicação das disciplinas, com o intuito de buscar as relações, de resgatar a valorização 

do contexto e do sentido, entretanto, sem desprezar as especializações. O autor almeja uma 

comunicação entre as ciências exatas e as ciências humanas, pois, para ele, o paradigma 

disciplinar (paradigma da simplificação) tornou as disciplinas de Física, Matemática, Química 

e Antropologia, coisas distintas, separadas e não comunicantes.  

Assim, para Morin (2009, p.19), a falta de comunicação entre as ciências humanas e 

exatas gera: 

 

... graves �ingüísticas� para ambas. A cultura humanista revitaliza as obras 
do passado, a cultura científica valoriza apenas aquelas adquiridas no 
presente. A cultura humanista é uma cultura geral que, por meio da filosofia, 
do ensaio e da literatura coloca problemas humanos fundamentais e incita à 
refexão. A cultura científica suscita um pensamento consagrado à teoria, 
mas não uma reflexão sobre o destino humano e sobre o futuro da própria 
ciência.  

 

Todavia, Morin (2007; 2009) não é contra a disciplinarização em forma da 

especialização, como já foi asseverado anteriormente. Ele defende, apoia e insiste na 

comunicação e na articulação entre os diferentes saberes, no sentido de superar um 

pensamento que separa, disjunta e reduz por um pensamento que distingue, porém une ao 

mesmo tempo. Como foi dito, o autor se mostra contra a hiperespecialização, pois ela 

impede ver o global, tendo em vista que parcela, mutila, divide e separa o essencial. 
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Nesse sentido, Mariotti (2007, p.107) informa que o núcleo da abordagem moriniana se 

pauta na preocupação da religação dos saberes, isto é, na junção, união das disciplinas do 

conhecimento que, atualmente, se encontram compartimentalizadas, disciplinarizadas, 

separadas, divididas em especialidades e subespecialidades. Desse modo, a ânsia de Morin, 

de acordo com Mariotti (op.cit.), é rejuntar as partes que foram dispersas. Dito de outra forma, 

a proposta de Morin é promover pontes entre as ciências exatas e as ciências humanas.  

Em entrevista concedida à agência Lusa de Portugal, no ano de 200914, Morin resume 

o que se tem discutido nessa seção, e afirma que o atual modelo vigente de ensino se volta 

para uma excessiva especialização do conhecimento, assim como das profissões e, 

consequentemente, provoca uma inteligência cega porque os indivíduos são incapazes de se 

preparar para enfrentar os problemas do mundo real complexo. Para o autor, “conhecer 

apenas fragmentos desagregados da realidade faz de nós cegos e impede-nos de enfrentar e 

compreender problemas fundamentais do nosso mundo enquanto humanos e cidadãos, e isto 

é uma ameaça para a nossa sobrevivência” (MORIN, 2009, p.01).  

Assim, Morin (2005, p.101; 2009, p.25) reflete que para haver uma reforma de 

pensamento, a universidade necessita de uma reforma. Para ele, a universidade deve 

assumir o seu passado cultural, porém não deve se esquecer do futuro, adiantando-se e 

enfrentando os problemas reais complexos que emergem no novo milênio. O autor tem 

consciência de que é fundamental  a iniciativa de se reestruturar, de se reorganizar essa 

instituição com a instauração de faculdades, institutos, departamentos voltados a estudos 

multi e transdisciplinares, cujo elo girará em torno de um núcleo sistêmico, a partir, por 

exemplo, das disciplinas Ecologia, Ciências da Terra, Cosmologia. Diante disso, o 

pesquisador alerta para o fato de que no início, a proposição dessa missão será feita por 

uma minoria, que será incompreendida e, inclusive, perseguida na universidade. Porém, 

com o passar do tempo, após essas ideias serem disseminadas, defendidas e difundidas e, 

acredito, colocadas em prática, tornar-se-ão uma força dentro da instituição.  

Acredito que Morin pense em iniciar a reforma de pensamento por meio de uma 

reforma no ensino universitário, pois essa mudança poderá causar um efeito retroativo nos 

ensinos primário e secundário, tendo em vista que os professores formados por uma 

universidade com uma nova estrutura e organização, com vistas a uma formação multi e 

transdisciplinar, terão reformado seu pensamento e, consequentemente, suas maneiras de 

ensinar.  

 

                                                 
14 A entrevista de Morin a essa agência de notícias se encontra no sítio 
htpp://palhacacivica.blogspot.com/2009/05/Edgar-morin-proposta-de-reforma-radical.html. Acesso em 
20/05/2009.    
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Iniciativas de promover reformas nos ensinos primário e secundário, seguindo os 

ideais complexos já foram propostas por parte de Morin (2005, p.15; 2009, p.24) na França, 

com  vistas a acabar com o isolamento das disciplinas, com a separação dos problemas 

multidimensionais, com a redução do que é complexo em simples, com a exterminação das 

contradições, desordens, características do paradigma da simplicação. Contrariamente a 

isso, Morin (2009, p.24-25) expõe que o ensino primário deve partir: 

 

... das grandes interrogações da curiosidade infantil, que dever-se-iam 
manter igualmente como interrogações do adulto: “Quem somos, de onde 
viemos, para onde vamos”. Esta é a interrogação do ser humano, a ser 
visualizada em sua dupla natureza, biológica e cultural. Por meio dela, 
pode-se revelar o aspecto físico e químico da organização biológica e inserir 
o ser humano no cosmo e descobrir as dimensões psicológicas, sociais e 
históricas da realidade humana. Desde o início, ciências e disciplinas 
estariam ligadas, ramificadas umas com as outras e o ensino poderia 
representar uma ponte entre os conhecimentos parciais e um conhecimento 
em movimento global. 

 

Desse modo, o ensino primário, na concepção do pesquisador,  partiria da 

curiosidade, das indagações dos alunos sobre o que é ser humano? Vida? Sociedade? 

Mundo? Verdade? Por meio dessas interrogações, eles descobririam a dupla natureza 

biológica e cultural. E, a partir da natureza biológica e cultural, poderão estudar outros 

aspectos, o físico, o químico, o histórico e o psicológico, porém nada separado, disjuntado. 

As disciplinas e ciências seriam reunidas, ramificadas umas com as outras, construindo 

passarelas entre os conhecimentos, no sentido em que conhecimentos globais e locais se 

inter-relacionem de forma recursiva.  

Em relação à sua proposta frente ao ensino secundário, Morin (2009, p.25) diz que: 

 

... é o lugar da verdadeira cultura geral, que estabelece o diálogo entre a 
cultura das humanidades e a cultura científica, não apenas levando em 
conta uma reflexão sobre o conhecimento adquirido e o futuro das ciências, 
mas também considerando a literatura como escola e experiência de vida. A 
História deveria desempenhar um papel-chave na escola secundária, ao 
permitir que o aluno se incorporasse à história de sua nação, e se situasse 
no devir histórico da Europa e mais amplamente no da humanidade, que 
compreendesse e assimilasse um tipo de conhecimento que se tornou 
demasiado complexo para abarcar todos os aspectos da realidade humana.  

 

Assim, no ensino secundário, o autor se preocupa em estabelecer a 

comunicação entre as ciências humanas e exatas e a cultura científica. Nesse 

estabelecimento de diálogo entre as culturas das humanidades e científicas, a 
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literatura desempenharia um papel relevante, pois ela tem muito a contribuir para o 

entendimento da condição humana, a sua complexidade que se encontra atrás das 

aparências da simplicidade. A disciplina de História desempenharia uma função 

significativa nessa etapa, tendo em vista que os alunos podem contextualizar e 

globalizar seu país dentro da Europa e além Europa, sempre tecendo teias relacionais.  

Com as propostas de Morin (2009, p.21), nos ensinos primário, secundário e 

universitário, surge o emprego total da inteligência, no lugar de uma inteligência cega, 

que separa o que está ligado, simplifica o que é complexo, que elimina as 

contradições, as incertezas e as desordens de um mundo multidimensional. O ser 

humano moldado pela inteligência cega é incapaz de enfrentar as crises, os problemas 

e as contingências de uma realidade complexa porque não foi formado, incentivado a 

pensar de modo complexo. O ser humano formado pelo paradigma da simplificação, 

pensa, sente e age de maneira inconsciente e irresponsável porque não consegue 

contextualizar e globalizar o mundo ao seu redor, tendo em vista que as coisas, os 

fatos, os eventos e os fenômenos agem em forma de rede, de teia e de rizoma.  

No entanto, Morin (2005, p.99) assevera que a questão da reforma do 

pensamento passa por um paradoxo: “não se pode reformar a instituição sem prévia 

reforma das mentes, mas não se podem reformar as mentes sem uma prévia reforma 

das instituições.” A resposta para essas contradições não é fácil, tendo em vista que 

não é uma relação de reflexo, porém de holograma e de recorrência. Holograma, no 

sentido de que a escola contém a presença da sociedade e vice-versa e de 

recursividade porque a escola produz a sociedade e a sociedade, por sua vez, produz 

a escola.  

Enfim, a proposta da reforma do ensino sugerido por Morin (2005; 2009) visa a 

que o aluno pense, teça relações, pontes, passarelas comunicáveis entre as diferentes 

áreas do saber, permitindo a ele ter uma noção contextual e global do mundo, da 

realidade, em que se encontra inserido, a fim de que possa usar sua inteligência total 

com vistas a enfrentar, lidar, e, se possível, resolver ou não os problemas, as 

contradições, as desordens desse mundo contemporâneo que vive sob a tutela da 

imprevisibilidade, da provisoriedade. Consequentemente, essa reforma no ensino, de 

forma bem-sucedida, poderá provocar uma reforma no pensamento nas pessoas, no 

sentido de substituir uma inteligência cega por uma inteligência total. 

No capítulo a seguir, apresento os retalhos que formarão a colcha de retalhos: 

os operadores cognitivos. Eles são considerados como elementos essenciais e 
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responsáveis para que os macroconceitos15 da Complexidade e da 

Transdisciplinariedade emerjam na prática, por meio da implantação de novas 

estratégias educacionais, isto é, de atividades que exigem um olhar mais amplo, 

profundo e abrangente no que diz respeito à operacionalização de problemas 

complexos no campo educacional.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Para Morin, Ciurana e Motta (2009, p.58), “os macroconceitos associam conceitos que se excluem 
e se contradizem, mas que uma vez criticamente associados, produzem uma realidade lógica mais 
interessante e compreensiva do que quando se encontram separados.”  
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CAPÍTULO 2 

 
“_ Dezesseis anos – e não pude acabar a 
colcha... Ninguém imagina o que é para mim 
esta prenda. Cada retalho tem sua história e 
me lembra um vestidinho de Pingo d’água. 
Aqui leio a vidinha dela �in’que nasceu”. ( A 
colcha de retalhos, Monteiro Lobato) 

 

SELECIONANDO OS RETALHOS  

No capítulo anterior, discorri sobre os tecidos que constituirão a colcha de retalhos. 

Neste, apresento os retalhos que usarei para tecer a colcha. No entanto, esses retalhos não 

obedecem a formas lineares, perfeitas, regulares, previsíveis e determinadas. Eles 

apresentam imperfeições, irregularidades, imprevisibilidades, descontinuidades e 

irreversibilidades. Dito de outra forma, esses retalhos não são idênticos, pois seus recortes 

apresentam tamanhos, cores e formatos diferentes, mantendo, assim, cada um a sua 

particularidade.  

Esses retalhos são os operadores cognitivos entendidos por Morin (2003, p.201) 

como categorias epistêmicas do Pensamento Complexo, os quais me auxiliarão a pensar, 

refletir, examinar e, principalmente, por em prática esse pensamento no sentido de me 

ajudar a sair da linearidade, por meio de atividades voltadas para um saber mais amplo, 

profundo e abrangente.  

 

2.1 OS OPERADORES COGNITIVOS DO PENSAMENTO COMPLEXO  

 

Foi na década de 70, do século passado, que os operadores cognitivos dialógico,  

recursivo e hologramático tornaram-se indispensáveis para Morin (2003, p.201) entender o 

conceito de complexidade. No entanto, de lá para cá, em razão da evolução dos estudos 

desenvolvidos por esse pensador, bem como de outros estudiosos morinianos, novos 

operadores cognitivos foram sendo identificados, por exemplo, o autonomia/dependência, o 

retroativo, o sistêmico-organizacional, o reintrodução do sujeito cognoscente, o ecológico da 

ação, o enação, o ético, entre outros. Porém, são os operadores dialógico, hologramático e 

recursivo as vigas de sustentação do Pensamento Complexo.  

Demo (2002), Mariotti (2007) e Moraes e Valente (2008), baseados nos estudos de 

Morin, revelam que, de uma maneira geral, os operadores cognitivos são como princípios-

guia, instrumentos, ferramentas, meios para ampliação da consciência ou metáforas que 

nos permitem religar, juntar o conhecimento newtoniano-cartesiano com o conhecimento 
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complexo. Entretanto, penso que para Morin (2003, p.201), os operadores são mais do que 

instrumentos, ferramentas ou guias, são categorias epistêmicas, pois fundamentam o seu 

Pensamento Complexo.  

Mariotti (2007, p.139) ressalta que não se deve pensar que um operador cognitivo 

seja mais ou menos eficaz e importante do que os outros. Para o autor, todos estão 

interligados, atuando de modo sinergético, porém, é possível que em determinadas 

circunstâncias seja preferível utilizar um ou outro. Tal consideração atua como alerta para a 

leitura deste trabalho, pois nem todos os operadores cognitivos que serão apresentados e 

discutidos neste capítulo servirão de retalhos para tecer a colcha que me proponho a 

descrever ao longo desta tese.  

 

2.1.1 O operador cognitivo dialógico 

 

Na concepção de Morin (2003, p.201), esse operador se funda “na associação 

complexa (complementar, concorrente e antagônica) de instâncias necessárias junto à 

existência, ao funcionamento e ao desenvolvimento de um fenômeno organizado.” Dito de 

outra forma, ele procura entrelaçar lógicas que aparentemente estão separadas.  

Assim, com o intuito de religar, rejuntar, entrelaçar e articular conceitos e noções que 

se opõem, esse operador procura tornar comunicável, por exemplo, ordem e desordem, 

parte e todo, consciência e comportamento, razão e emoção, ciência e arte, real e 

imaginário, razão e mitos, para citar alguns, que na visão paradigmática simplificadora eram 

incomunicáveis. Isso significa que para o princípio dialógico, esses pares não são binários. 

Pelo contrário, são unidades dialógicas, que ao mesmo tempo se antagonizam e se 

complementam. 

Silva (2007, p.15) enfatiza que Morin anseia por se comunicar. Para o filósofo 

francês, tudo é comunicação, pois, como foi revelado, o seu desejo, a sua vontade é 

articular, integrar o simples ao complexo, a ordem à desordem, o separável ao não 

separável. Essa ânsia pela comunicação por parte de Morin o influenciou a possuir uma 

visão transdisciplinar, um pensamento libertador, possibilitando, inclusive, a sua substituição 

de uma concepção dialética para dialógica. 

Como foi mostrado anteriormente, um dos alicerces do Pensamento Complexo 

encontra-se nas leituras de Morin sobre o marxismo. Em relação a isso, Rodrigues (2008, 

p.120) revela que esse pensamento “seria a verdadeira fonte do conhecimento das 

realidades humanas e que, por meio dele, seria possível fundar a esperança de um mundo 

melhor”. 
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Silva (2007, p.25) informa que Morin descobriu os ideais marxistas durante a 

Segunda Guerra Mundial, porém, frisa o autor, o deslumbramento marxista durou pouco, 

pois o  “marxismo não podia mais seduzi-lo por ter-se convertido, segundo a expressão 

tomada de empréstimo a Karl Korsch, numa “utopia reacionária”. 

De uma maneira geral, os modelos marxistas dominaram grande parte das obras de 

Morin, servindo, inclusive, de inspiração, para a concepção de uma humanidade mais 

planetária. Na década de 50, do século passado, Morin, por dissidência cultural e também 

por crítica a respeito do pensamento marxista, abandonou o partido comunista, por 

discordar da forma como as ações da esquerda agiam na França.  

O filósofo não rompeu em definitivo com as ideias marxistas, porém não mais via 

nesse pensamento somente a história de luta de classes e o desenvolvimento das forças 

produtivas. Para ele, o marxismo era uma semente que poderia brotar uma ciência ou uma 

teoria multidimensional, transdisciplinar, que auxiliaria  na articulação entre as Ciências 

Naturais e as Ciências Humanas, que estavam desligadas, desconectadas umas das outras. 

Penso que Morin sonhava com um marxismo aberto,  integrador e multidimensional. 

Na minha concepção, a interpretação de Morin sobre o marxismo, nos anos 50 do 

século passado, era de uma teoria transdisciplinar que pudesse integrar, articular os vários 

saberes que estavam desligados. Ele via, portanto, a necessidade de uma independência de 

pensamento, mais transdisciplinar e talvez menos disciplinar, no sentido de que as 

demarcações fronteiriças entre as ciências fossem atravessadas, fossem além. Nesse 

sentido, acredito que discordava dos ideais marxistas, pois ele percebia que eram ideais 

disciplinares, exclusivos e excludentes. Foi, então, por conta dessas reflexões que  Morin 

atravessou as ideias marxistas. 

A substituição de um pensamento dialético por um dialógico por parte de Morin 

consolidou-se, quando tomou conhecimento do pensamento de Pascal, o filósofo dos 

paradoxos. De acordo com Mariotti (2007, p.98), foi o fragmento, a seguir, que influenciou 

toda a publicação de Morin:  

 

Sendo todas as coisas causadas e causantes, ajudadas e ajudantes, 
mediatas e imediatas, e todas se mantendo por um laço natural e insensível 
que liga as mais afastadas e as mais diferentes, tenho como impossível 
conhecer as partes sem conhecer o todo, assim como conhecer o todo sem 
conhecer as partes. 

 

Mesmo diante de ter esclarecido a razão pela qual Morin substituiu o termo dialético 

para dialógico, ainda é possível encontrar em suas obras, o uso dos dois termos, pois Morin 
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elabora uma dialogia que é uma complementação da dialética. Por exemplo, em Morin 

(2008, p.215), traz esses termos como sinônimos:  

 

A complexidade é uma noção lógica, que une e multiplica-o em unitas 
complexus do complexus, complementar e antagonista na unidade 
dialógica ou, como querem alguns, na dialética  (Grifo meu). 

 

Mariotti (2007, p.150), um dos seguidores de Morin, entra nesse embate conceitual e 

tenta explicar essa confusão terminológica, no sentido de esclarecer a diferença. Para ele, a 

dialética significa conversação, diálogo. Além disso, segundo o autor, ela se estrutura na 

tríade, tese, antítese e síntese. A tese seria uma ideia inicial que gera o surgimento de uma 

outra que lhe é oposta, ou seja, a antítese. Desse embate entre a tese e a antítese surge a 

síntese que é a superação dos conflitos provocados entre as ideias opostas geradas pela 

tese e antítese.  

Nesse ponto, Rodrigues e Carvalho (2004, p.29) fundamentados em Morin, parecem 

discordar da visão dialética, por ela superar as contradições, os problemas e os conflitos. 

Morin, segundo os autores, questiona o limite da síntese dialética, pois, para ele, “as 

contradições humanas essenciais nunca se encontram em sua síntese, mas são, podem 

ser, cotidianamente superadas, sem todavia se suprimirem.”  

Na perspectiva dialógica, no entanto, as contradições podem ou não ser superadas, 

pois existem contradições que não se resolvem pela simples negociação 

tese/antítese/síntese. Nas contradições se encontram antagonismos persistentes e 

resistentes, que fazem parte do mundo real complexo que não são superados, daí, a 

necessidade de se conviver com elas. 

No entanto, essa questão em torno da dialética ser centrada na tríade 

tese/antítese/síntese, em que as contradições eram resolvidas mediante uma negociação 

dos conflitos existentes entre os opostos já foi superada por Morin.  

Ainda focado em discernir dialética e dialógica, Mariotti (2007, p.99) apresenta uma 

outra razão que diferencia esses termos: o tempo. Na dialética, o tempo é temporário, tem 

início, meio e fim. Ao passo que, na visão dialógica, ele se mostra indefinido, tendo em vista 

a necessidade de um diálogo mais intenso, apurado.  

Mariotti (2007, p.151) revela que a não superação das contradições, em função dos 

conflitos entre os opostos, provoca o surgimento de fenômenos novos, de propriedades 

emergentes. Desse modo, ele exemplifica essa questão com a ideia do modo como uma 

empresa pode crescer, inovar, regenerar-se, em razão dos concorrentes, isto é, daqueles 
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que antagonizam, incomodam a empresa. Os concorrentes podem estimular e motivar a 

empresa a ser mais criativa, graças a essa interação conflituosa entre ela e aqueles que a 

incomodam. Assim, os antagonismos não podem ser relegados a um segundo plano e 

afastá-los geraria um desequilíbrio, a sua morte.  

Em resumo, a dialógica nao exclui a dialética, porém enquanto essa última supõe 

que a oposição tese/antítese conduz a uma síntese, no sentido de que as contradições são 

resolvidas. Já a primeira entende que nem sempre se chega a uma síntese, isto é, para a 

dialógica, as contradições podem ou não ser superadas.  

Ainda na esteira de definir o operador dialógico, Santos e Sommerman (2009, p.66) 

afirmam que:  

 

Os opostos se articulam e se unem sem se anularem. A unidade construída 
vai além da simples justaposição dos contrários. Os opostos interagem e 
formam uma unidade, configurando outro nível de realidade. Os opostos 
não desaparecem. Ao deixarem de interagir, voltam ao nível anterior, ao 
nível das oposições. Os opostos radicais, como a clausura e a abertura, não 
se superam. Eles convivem.  

 

Assim, com o operador dialógico, o homem é um ser sapiens e demens, uma vez 

que nele (homem) coabitam duas polaridades: de um lado, um assassino, um monstro, um 

egoísta, um agressor e de outro lado, um anjo, um santo, um herói, um salvador, um 

altruísta, ou seja, o homem possui os dois polos ao mesmo tempo. Ao passo que, no 

paradigma simplificador, o homem era visto apenas como sapiens ou demens, isto é, ele era 

um ser uno, unidimensional.  

Em suma, o operador dialógico procura trabalhar com posições vistas como opostas 

pelo paradigma simplificador, por exemplo, ordem e desordem, objetividade e subjetividade, 

emoção e razão, consciência e comportamento, dentre outros. Por outro lado, caso algum 

conflito, contradição ou impasse não seja resolvido entre os opostos, não significa que se 

deve ignorar; deve-se, então, aprender a conviver com elas, tendo em vista que as 

contradições, a desordem, os conflitos fazem parte da realidade complexa e, portanto, 

podem ou não ser superados. 

 

2.1.2 Os operadores cognitivos recursivo e retroati vo  

 

Embora Morin e seus discípulos tratem os operadores cognitivos recursivo e 

retroativo de forma disjuntada, nessa seção, abordarei esses dois operadores de forma 
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conjunta. Isso se justifica pelo fato de que parece ser difícil, em minha percepção, 

explicar a diferença de um ou de outro, pois, às vezes, eles se coadunam, se fundem, 

dificultando identificá-los. Morin, Ciurana e Motta (2009, p.35) informam que o operador 

cognitivo recursivo vai além da pura retroatividade, uma vez que, de acordo com os 

autores, o princípio recursivo é mais complexo e rico que o princípio retroativo, porque 

trata da autoprodução e a auto-organização. Mesmo assim, essa diferença para mim 

ainda se mostra não muito nítida e, por isso, decidi abordá-los conjuntamente.  

Morin, Ciurana e Motta (2009, p.35) revelam que o operador cognitivo recursivo “é 

aquele cujos produtos são necessários para a própria produção do processo. É uma 

dinâmica autoprodutiva e auto-organizacional”. Isso quer dizer que é um processo em 

que os efeitos ou produtos são, ao mesmo tempo, causadores e produtores do próprio 

processo, no sentido de que os efeitos não são resultantes de uma só causa. Pelo 

contrário, uma causa pode resultar em diferentes efeitos, isto é, os estados finais são 

necessários para a produção dos estados iniciais.  

Os autores também revelam que o processo recursivo produz-se ou reproduz-se 

a si mesmo, desde de que seja alimentado. Por isso, a ideia central desse operador 

pauta-se nos conceitos de autoprodução e auto-organização. Por exemplo, somos frutos 

de uma união biológica entre um homem e uma mulher e, por essa razão, seremos 

geradores de outras uniões.  

Assim, tudo que é produzido volta-se sobre o que o produz, por exemplo, a 

relação sociedade e indivíduo. Para Morin (2005), a sociedade é produzida em função 

das interações entre os indivíduos. Por meio dessas interações, a sociedade retroage 

sobre os indivíduos e os produz, e, ao mesmo tempo, os indivíduos produzem a 

sociedade que produz os indivíduos. A sociedade, por exemplo, está representada no 

indivíduo por meio da linguagem, da cultura, das regras.  

Já o operador cognitivo retroativo, na visão de Morin, Ciurana e Motta (2009, 

p.35), visa romper com a ideia de linearidade, da equação física de causa e efeito, no 

sentido de que a causa A produz o efeito B. No entanto, no mundo real complexo não 

existem fenômenos de causa única. Pelo contrário, nessa realidade multidimensional, os 

eventos, os acontecimentos agem em forma de círculo no qual os produtos e os efeitos 

são produtores e causadores daquilo que o produz, já que tudo está ligado, conectado a 

tudo e a intervenção sobre uma das partes, por exemplo, poderá repercutir em outras 

partes, afetando, assim, o todo. Portanto, ao invés de pensar em causalidade linear, 

deve-se pensar em uma causalidade complexa, pois os efeitos sempre retroagem sobre 

as causas e as retroalimentam, permitindo a autonomia organizacional do sistema. 
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A realidade para o pensamento simplificador se mostra estática, fixa, previsível, 

analítica, classificadora, reducionista, certa e absoluta, e, principalmente, 

independente. Ela se dirige a uma única direção, a um único destino pautado por uma 

causalidade unilinear, em que uma determinada causa gera um efeito previsível, 

controlado, generalizável, objetivo. No entanto, nesse paradigma simplificador, caso 

algo saia dos planos previstos, é descartado ou repetido por várias vezes. Por isso, 

existe um controle rígido sobre o objeto a ser investigado sob esse paradigma 

mutilador.  

Por não existir uma única realidade, porém diferentes realidades, uma vez que 

ela se materializa de forma mutante, aberta, instável, dinâmica, imprevisível e, 

portanto, complexa, percebe-se que a lógica linear sai de cena, por não conseguir mais 

responder satisfatoriamente aos anseios de uma sociedade em pleno processo de 

ebulição, de movimentação frente aos problemas da contemporaneidade. Diante disso, 

entra em cena uma lógica recursiva, circular, em espiral.   

Diante dessa nova realidade, o mundo real complexo atual não reconhece mais 

que uma causa A produza um efeito B, tendo em vista que as coisas, os eventos e os 

acontecimentos têm ocorrido de forma descontínua, imprevisível e não linear, ou seja, 

o modo de o homem agir no mundo tem se pautado, a partir de uma causalidade 

circular, recursiva e não de uma causalidade unidirecional.  

Isso significa que a busca incessante do homem pela verdade caiu por terra, 

tendo em vista que os fenômenos naturais, sociais e educacionais, entre outros, 

ocorrem de maneira não linear e não mais como uma máquina perfeita, previsível e 

estática. O mundo, afirma Gobbi (2002, p.48), age como:  

 

... um sistema complexo, interdependente, um organismo vivo, expansivo; 
ao mesmo tempo, todo conhecimento deixa de ser certo para tornar 
aproximativo; provável, e em constante mudança e adequação 
(readequação).   

 

Em outras palavras, a realidade movimenta-se como um sistema complexo em 

que tudo se encontra entrelaçado a tudo, e o homem, ao agir sobre essa realidade 

complexa, por meio de atividades práticas, desempenha atividades tortuosas, 

circulares e recursivas que tornam o conhecimento biodegradável, provisório e 

aproximativo. 

Bot (2008, p.172) revela que os sistemas não lineares são sensíveis às 

condições iniciais, ou seja, uma pequena mudança no comportamento de um sistema 
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pode causar grandes transformações, mudanças no comportamento desse sistema, por 

exemplo, um simples disparo pode colocar um sistema inteiro em estado crítico, devido 

ao fato de o sistema complexo ser altamente instável e seu comportamento ser 

imprevisível.  

Um bom exemplo de não linearidade se encontra nas regras do futebol, em que 

a partida começa de forma linear, em plena ordem, porém quando um jogador comete 

uma falta grave em seu adversário e é expulso, as regras mudam, obrigando a equipe 

que perdeu o jogador a se autoestruturar, se auto-organizar, em termos táticos para 

não sofrer gols e, assim, não perder a partida. Além do mais, nessa partida, outras 

desordens ocasionadas pelas regras do jogo podem ocorrer no decorrer da mesma, 

permitindo o surgimento de novas organizações, estruturações do sistema complexo 

que é uma partida de futebol. 

Assim, conforme explica Gobbi (2002, p.52), um sistema não linear é aquele, em  

que “sua reação, depois de um estímulo ou mudança de parâmetro, não apresenta os 

resultados de forma proporcional direta”. Por isso, os resultados num sistema complexo, não 

linear são desproporcionais, imprevisíveis e inesperados, ao passo que, no sistema linear, 

uma causa simples resulta em um efeito também simples, uma vez que tudo é proporcional, 

previsível e esperado. 

Os fenômenos caóticos, aqueles que adentram os sistemas abertos em estado de 

metaequilíbrio, sempre existiram no mundo real, porém eram sempre menosprezados, 

ignorados, eliminados e postos de lado no paradigma simplificador, pois não conseguiam 

transformar as causalidades unidirecionais em formas produtivas. Assim, esses fenômenos, 

sob o ponto de vista do paradigma newtoniano-cartesiano eram entendidos como desordem 

total no universo. No entanto, o paradigma da complexidade não vê o caos como uma 

desordem plena, porém como uma desorganização necessária que leva o universo a se 

auto-organizar, a se regenerar, ou seja, o universo necessita da desordem, do caos para 

permanecer vivo como as células humanas que morrem e, ao mesmo tempo, têm a 

capacidade autopoiética de se autoproduzirem, de se autorregenerarem.   

Larsen-Freeman (1997, p.143) revela que os sistemas não lineares são aqueles em 

que o efeito é desproporcional à causa, divergindo, assim, do sistema linear. A autora 

informa ainda que um sistema não linear exibe linearidade, porém reage, quando, no seu 

percurso, algo descontínuo, estranho, entra no sistema, levando-o a um caminho fora de 

proporção da causa. No entanto, essa descontinuidade no sistema conduz a sua auto-

organização.  
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A desproporcionalidade nos sistemas não lineares tem sido geralmente 

exemplificada com o fenômeno do efeito borboleta. Assim, um simples bater de asas de 

uma borboleta na Floresta Amazônica brasileira poderá causar um tufão em Chicago, nos 

Estados Unidos, tendo em vista que existe uma interdependência entre os fenômenos, as 

coisas, os acontecimentos, os eventos, ou seja, todos os componentes de um sistema estão 

interconectados, interligados, interseccionados. Isso indica que para os sistemas complexos 

não lineares, pequenos efeitos tornam-se grandes causas, impossíveis de serem previstos.  

Tescarolo (2005, p.57) revela que sistemas não lineares não obedecem:  

 

... a padrões que não apresentam mais certezas, mas possibilidades, e não 
afirmam mais o apenas o ser, mas também um vir-a-ser, ainda que não 
descarte os elementos lineares que compõem a realidade.   

 

Em outras palavras, a ideia não é descartar, eliminar a linearidade, uma vez que o 

mundo real complexo necessita dela, tendo em vista que, para o Pensamento Complexo, a 

linearidade e a não linearidade são dois opostos, que se complementam, ou seja, um não 

vive sem a presença do outro, um necessita do outro numa relação dialógica. 

A linearidade na realidade complexa escapa às pretensões humanas de quantificar, 

medir e prever, focada na causalidade única. Em contrapartida, Morin (2007, p.74) 

apresenta uma causalidade circular que rompe e substitui a causalidade unidirecional, 

linear, em que as mesmas causas produzem os mesmos efeitos, por uma visão circular ou 

retroativa em que a causa age sobre o efeito e o efeito age sobre a causa, ou seja, não 

existe causalidade linear, com início e fim determinados no mundo social e natural 

complexos, pois os efeitos sempre retroagem sobre as causas e as realimentam. Seguindo 

esse raciocínio, Mariotti (2007, p.87) exemplifica revelando que o piloto de um avião pilota e 

é pilotado, um líder de uma nação lidera e é liderado. Isso ocorre porque ambos interagem 

entre si em um processo de vir- a- ser.  

Enfim, a não linearidade faz parte da realidade complexa do mundo atual; não há 

como o homem escapar dela, tendo em vista que o mundo funciona e age em forma de teia, 

de rizoma, de rede, em que tudo se encontra ligado. Dessas interações, provavelmente, 

situações imprevisíveis irão ocorrer, levando o sistema para novas realidades, diferentes 

daquelas previsíveis, de acordo com o paradigma da simplificação. 
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2.1.3 O operador cognitivo hologramático 

 

Para melhor explicar esse princípio, Morin adotou a metáfora do holograma, a 

fotografia obtida pelo processo hologramático. Nessa imagem, cada ponto do holograma 

contém a informação do todo de que faz parte, e, assim, não somente as partes estão no 

todo, porém o todo também está na parte. Em outras palavras, é impossível separar a parte 

do todo e vice-versa.  

Entretanto, Morin (2005, p.94) foi buscar em Pascal, a premissa do conceito de todo. 

Para Pascal, filósofo dos paradoxos, é impossível conhecer o todo sem conhecer 

particularmente as partes, e conhecer as partes sem conhecer o todo. Petraglia (2008, p.90) 

exemplifica o todo na visão complexa, revelando que “o todo está dentro da parte; o 

indivíduo não está somente dentro da sociedade, a sociedade enquanto todo está também 

dentro do indivíduo”.  

Santos e Sommerman (2009) revelam que o Pensamento Complexo visa resgatar a 

totalidade perdida, que foi esquecida desde que o paradigma newtoniano-cartesiano surgiu 

no século XVII. Diante disso, o todo, na perspectiva complexa busca conhecer o processo 

humano, a natureza, no seu todo integrado e não por meio de suas partes isoladas. No 

entanto, não se pode compreender o todo por completo e nem mesmo suas partes. O todo 

será sempre incompleto, pois o todo será mais e menos do que a soma das partes16, porém 

nunca será a soma das partes. Em outras palavras, é impossível conhecer o todo, o todo é a 

não verdade.  

Moraes (2010c:79) revela, sob o olhar da complexidade, que “cada parte não está 

perdida e nem fundida ou confundida no todo, mas possui uma identidade e uma 

funcionalidade própria, diferente da identidade e funcionalidade do todo”. Isso quer dizer que 

um sistema complexo organizado não ignora o diferente. Pelo contrário, o aglutina.  

O operador hologramático permite a reflexão de que não existe mais uma visão 

dicotômica marcada pelo binarismo corpo ou mente, comportamento ou consciência,  uno ou 

múltiplo. A concepção de todo complexo busca reatar esses pares decompostos, pois a redução 

do ser em uno e múltipo, por exemplo, não condiz com descrever e explicar como o homem é 

em sua essência. De fato, o homem é um ser inteiro e singular e isso significa que é capaz de 

chorar, de gritar, de cantar, de ficar triste, de comemorar, de matar, de ajudar o próximo, por 

exemplo. Portanto, o homem não é sapiens ou demens, no sentido de que é normal ou anormal 

de forma separada, dividida. Ele tem traços de um ser normal e anormal ao mesmo tempo.  

                                                 
16 De acordo com Morin, Ciurana e Motta (2009, p.33), esse mais se refere às emergências, que são 
fenômenos qualitativamente novos que adentram no sistema. Já esse menos se refere às qualidades 
que permanecem inibidas por efeito de retroação organizacional do todo sobre as partes),   
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Por isso, a crítica ao pensamento simplificador, pois ao fragmentar, reduzir a 

natureza, o homem e a realidade, mostra apenas uma parte de um todo, enquanto que as 

demais partes desse todo complexo são aniquiladas, ocultadas, ignoradas, uma vez que são 

universalizadas por esse paradigma, isto é, ao desvelar uma parte, generalizam-se as 

outras, uma vez que tudo, para esse paradigma, pode ser reduzível e previsto.  

Nesse sentido, o paradigma da complexidade discorda do paradigma da 

simplificação, pois as partes ocultas, negligenciadas, não desveladas por esse paradigma, 

mostram outras multidimensionalidades, outras facetas que podem explicar determinado 

fenômeno de uma forma mais abrangente. Assim, o homem quando se apropria da 

natureza, da realidade para explicá-las, sob o domínio do paradigma simplificador,  observa-

as apenas de uma forma, denominada de unidimensional, em que sua apropriação é 

limitada, restrita ao eixo X ou Y. Não existem, portanto, outros eixos pelos quais pode 

escolher livremente o rumo a seguir, devido ao empobrecimento epistemológico do 

paradigma da simplificação que possibilita ao homem somente optar por rotas binares, isto 

é, esta OU aquela.  

Produzir conhecimento de modo parcial, fatiado e fragmentado frente a uma 

realidade dinâmica, flexível, mutável e sistêmica não faz mais sentido em tempos de 

globalização, de transdisciplinarização. A fragmentação e a redução do saber em partes 

isoladas, desconectadas têm produzido uma realidade escamoteada, opaca e embaçada. 

Isso porque a realidade está relacionada a movimento, a mudança e a fluidez. 

Consequentemente, a produção de conhecimento, nesse novo cenário, deveria  

acompanhar essa movimentação e, portanto, saber que ele é provisório, em função das 

constantes transformações sob as quais vivemos.   

Com a totalidade, busca-se resgatar o que foi repartido no paradigma simplificador, 

que privilegiava as partes fragmentadas sem ter “consciência das articulações destas partes 

e das consequências do ato de separá-las do todo” (BEHRENS, 2005, p. 20). Isso significa 

que o homem, no paradigma tradicional, passa a acreditar numa visão seccionada não 

somente da verdade, porém de si mesmo, da vida, dos valores e dos seus sentimentos.   

Para tanto, um dos principais construtos teóricos da teoria da complexidade se refere 

à busca de se compreender a realidade social em seu todo, na sua totalidade e, não mais 

na ânsia em reduzir, disjuntar as partes, em prol de se obter uma visão somatória do todo, 

pois no paradigma da complexidade, as partes se relacionam com o todo, bem como esse 

todo com as partes. Dessa interação, interconexão e inter-relacionamento entre as partes, o 

todo é reconstituído, porém de uma forma diferente do ponto de partida. Ele se tornará 

incompleto devido à incerteza e, por isso, o todo sempre será visto, do ponto de vista da 
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complexidade, mais ou menos importante do que a soma das partes. Dito de outra forma, o 

conhecimento das partes permite que se conheça o todo, e o conhecimento do todo permite 

se conheçam as partes, num movimento recursivo, espiral.  

Assim, no paradigma da complexidade, a realidade, em função de sua movimentação 

constante, devido ao fluxo constante de energia, matéria e informação advinda das 

interações com as partes e delas com o todo e vice-versa se mostra multidimensional. Os 

problemas planetários, que não são apenas locais, mas também globais, não podem ser 

explicados por meio de uma visão reducionista que parcela, divide o complexo em simples. 

Nesse sentido, Morin (2009, p.19) assevera que:  

 

Quanto mais multidimensionais se tornam os problemas, maior a 
incapacidade para pensá-lo em sua multidimensionalidade; quanto mais 
progride a crise, mais progride a incapacidade para pensá-la; quanto mais 
globais se tornam os problemas, mais impensáveis se tornam. 

 

O homem deve refletir que nessa realidade multidimensional, aberta, as partes estão 

no todo e o todo está na parte num processo de retroação. Por exemplo, sociedade e 

indivíduo não podem ser vistos como partes isoladas, disjuntas. Pelo contrário, formam uma 

unidade, em que a sociedade se encontra no indivíduo e, consequentemente, o indivíduo se 

encontra na sociedade num movimento hologramático, retroativo e dialógico.  

Mariotti (2007, p.154), baseado em Morin, revela que o filósofo francês conceitua a 

relação entre o todo e as partes, por meio de quatro princípios: o princípio da emergência, 

da imposição, da complexidade dos sistemas e o da distinção, mas não separação entre o 

objeto (ou ser) e o seu ambiente.  

O princípio da emergência revela que o todo é superior à soma das partes. Por 

exemplo, quando um grupo de professores se encontra numa reunião para discutir sobre 

avaliação de rendimento, dos diálogos e das interações entre eles, surgem ideias e 

propostas inovadoras, que não haviam ocorrido, quando estavam sozinhos. Por isso, o 

conhecimento de um grupo é maior do que a soma do conhecimento de seus membros. 

O princípio da imposição explicita que o todo é inferior à soma de suas partes. Isso 

quer dizer que as qualidades, propriedades das partes são diluídas no sistema. Por 

exemplo, num coral há várias vozes, por mais que as qualidades da voz de dois, três ou de 

vários  participantes são destacadas, eles necessitam restringir-se ao que a totalidade exige.  

O princípio da complexidade dos sistemas atesta que os dois princípios acima 

apresentados são antagonistas e complementares. Assim, Morin reflete que o todo é, ao 
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mesmo tempo, maior e menor do que a soma de suas partes, uma vez que a relação entre 

as partes e o todo não se apresenta de modo linear, porém de maneira circular.  

O princípio da distinção mas não separação entre o objeto (ou ser) e o seu ambiente 

indica que o conhecimento de qualquer organização física necessita conhecer suas 

interações dessa organização com o seu contexto. Mariotti (2007, p.155) exemplifica, 

revelando que numa empresa é necessário conhecer as suas interações com o mercado.  

Enfim, o conhecimento complexo tem como pretensão religar as partes com o todo e 

do todo com as partes através de um diálogo recursivo, retroativo e espiral. Assim, não trata 

de hipostasiar o todo em detrimento às partes ou vice-versa.  

 

2.1.4 O operador cognitivo sistêmico-organizacional  

 

De acordo com Morin, Ciurana e Motta (2009, p.33), o operador sistêmico ou 

organizacional religa o conhecimento das partes ao conhecimento do todo e vice-versa. 

Portanto, esse operador questiona a visão reducionista do conhecimento ser construído, a 

partir das partes e preza a afirmação de Pascal de que é impossível conhecer o todo sem 

conhecer as partes e conhecer as partes sem conhecer o todo. 

Com o mundo globalizado e transdisciplinar, os saberes, os eventos, os 

acontecimentos afetam e são afetados, influenciam e são influenciados mútua e velozmente, 

em função de tudo estar interligado, entrelaçado e conectado. Assim, não se concebe mais 

na era globalizada e transdisciplinar a existência de um sistema fechado, ordenado e linear, 

uma vez que não representa de fato a realidade contemporânea.  

Na visão simplificadora, o sistema, por ser fechado, não aceita a entrada e a saída 

de energia, matéria e informação, permanecendo sempre em uma ordem total e absoluta, e, 

consequentemente, para essa concepção, a realidade mostra-se como tal, isto é, 

enclausurada, estática, inflexível, alheia e imóvel. Dessa forma, qualquer truculência, 

turbulência que possa atingir essa ordem eterna é ignorada, descartada. Por outro lado, a 

realidade do mundo real complexo, na era globalizada e transdisciplinar, rechaça essa 

realidade inerte, morta e ultrapassada, por saber que, nos dias de hoje, ela se mostra frágil, 

falível, irreal, penetrável, tendo em vista que o mundo age em forma de sistemas complexos, 

em que tudo está tecido junto. 

A palavra sistema deriva do grego synhistanai que significa colocar junto. Nesse 

sentido, Capra (2006, p.39) revela que compreender as coisas sistematicamente significa, 

de forma literal, “colocá-las dentro de um contexto, estabelecer a natureza de suas 
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relações.” Desse modo, para se entender e se investigar um determinado fenômeno, deve-

se compreendê-lo dentro do contexto de um todo maior, levando-se em consideração o 

conjunto, o todo integrado, cujas propriedades emergem das interações, relações entre suas 

partes.  

O contexto, na Teoria da Complexidade, assume um papel importante, uma vez que 

permite perceber que tudo está integrado a tudo, possibilitando a compreensão de que as 

coisas somente fazem sentido se estão relacionadas umas com as outras dentro de uma 

ambientação. Diferentemente do paradigma disjuntor, mutilante, o contexto se torna um 

elemento invisível, pouco significativo porque ele é ignorado, eliminado. 

Morin (2008, p.38) explica que o contexto, no paradigma simplificador era eliminado 

ou relegado a um segundo plano. Eliminado, no sentido de que na concepção desse 

paradigma, o objeto de investigação gozava de um determinado status e ele era extraído, 

isolado do contexto e de seu conjunto, a fim de que os resultados não fossem 

comprometidos, contaminados, pelas intercomunicações do todo com as partes, das partes 

com o todo e das partes entre si, pois o cerne desse paradigma era se chegar a resultados 

finais previstos, esperados e desejados em sua forma pura, sem qualquer comunicação com 

o seu meio. Já o sentido relegado a um segundo plano, de acordo com Tescarolo (2005, 

p.55), se refere ao fato de que quando o contexto era aceito na perspectiva paradigmática 

tradicional, ele servia de pano de fundo para se investigar determinados fenômenos que 

eram confinados em contextos absolutamente controlados, isto é, o contexto era artificial, 

irreal e não condizia com a realidade complexa. 

Na concepção de Morin (2000, p.36), os problemas contemporâneos e complexos 

não podem ser mais vistos como partes isoladas, fragmentadas, e nem abstraídos de seu 

contexto, pois tudo se encontra tecido junto. Isso significa que as informações, os dados não 

podem ser explicados, analisados ausentes de seu contexto, pois tornam os resultados 

insuficientes. Desse modo, para Morin, os dados e as informações fazem sentido se forem 

analisados dentro de um contexto. Para ilustrar essa questão, o autor aclara que a palavra 

amor possui um sentido diferente nos contextos religioso e profano. Uma declaração de 

amor, lembra o autor, não faz sentido de verdade se for enunciada por um sedutor ou por 

um seduzido. Em razão disso, Morin (2010, p.190) assevera que um conhecimento se torna 

mais rico e pertinente, quando religamos a um fato, um elemento, um evento, um dado, uma 

informação, de seu contexto. 

Seguindo a linha de raciocínio de Morin (2000, p.36), Moraes (2004, p.295) enfatiza 

que é no contexto que “as coisas acontecem e onde as ações dos indivíduos se realizam”. 

Essas ações ocorrem, por sua vez, por meio das interações, das relações, das retroações, 
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das inter-relações sujeito, objeto e meio, ou seja, no Pensamento Complexo, um fenômeno 

a ser examinado deve ser explicado, de acordo com o contexto de um todo mais amplo e 

não de forma isolada.   

O contexto propicia a compreensão das relações, das inter-relações, das retroações 

entre as partes e o todo, o todo e as partes e as partes entre si, de maneira dialógica, 

hologramática e recursiva. Além do mais, são as contradições, os paradoxos, os 

antagonismos e a desordem, os responsáveis pelo fluxo, o movimento de energia, matéria e 

informação que mantém o contexto vivo. Enfim, o contexto, sob o olhar da complexidade, 

possui a responsabilidade de ligar o todo, permitindo a investigação das inter-relações, das 

retroações e das intercomunicações com o meio. Tal fato, por sua vez, nos conduz à noção 

de sistema complexo. 

Antes da década de 40, do século passado, vários cientistas usaram os termos 

sistema e pensamento sistêmico. No entanto, Bertalanffy, nos anos 50, foi o primeiro 

cientista a tentar substituir os pressupostos teóricos do paradigma simplificador que 

separava, esfacelava e reduzia o todo em partes, por uma teoria holística. Essa visão surgiu 

com a publicação de seu livro, a Teoria Geral de Sistemas, cuja finalidade era criar uma 

ciência geral de totalidade, em que seus princípios deveriam ser aplicados, usados em todas 

as ciências, pois segundo Capra (2006, p.55), ela “oferecia um arcabouço conceitual geral 

para unificar várias disciplinas científicas que se tornaram isoladas e fragmentadas.”  

No entanto, o conceito de teoria sistêmica proposto por Morin distingue-se do 

conceito formulado por Bertalanffy, pois o pensamento sistêmico desse último autor se 

refere ao holismo, com o qual Morin discorda, entendendo-o como relacionado ao 

paradigma simplificador. Assim, ao refletir sobre a Teoria Geral dos Sistemas, Morin (2008, 

p. 257) critica o entendimento de sistema trazido por Bertalanffy. Para ele, essa teoria traz 

em seu bojo a generalidade, ao invés da genericidade, por exemplo, com a generalidade, o 

que era matéria, anteriormente, como o átomo, a molécula, o astro, tornou-se sistema. 

Contudo, para Morin (2008, p.257), essa generalidade não oferece respaldo no que se 

refere à noção de sistema como um lugar epistemológico no universo conceitual, ou seja, 

para Morin (2008:258) a Teoria Geral dos Sistemas não esclareceu o conceito de sistema.  

Desse modo, Morin (2008, p.257) reflete que a Teoria Geral dos Sistemas é 

basicamente uma teoria holística que “procura a explicação no nível da totalidade e se opõe 

ao paradigma reducionista.” Desse modo, na interpretação desse autor, o holismo ainda 

depende do princípio simplificador porque vê somente o todo e esquece a interação das 

partes com o todo e vice-versa. Diante disso, tem-se um dilema, pois, por um lado, a visão 

reducionista deseja estudar o todo, fatiando, mutilando as partes e, de outro lado, a visão 
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holística negligencia as partes para se estudar somente o todo. Por isso, a visão holística, 

na concepção de Morin (2008, p.258), caracteriza-se como reducionista, porque ainda 

parcializa, unidimensionaliza e simplifica o todo.  

Na esteira da questão que abarca o reducionismo e o holismo, Mariotti (2004, p.66) 

esclarece que tanto o reducionismo quanto o holismo procuram a verdade, a certeza dos 

fenômenos e, consequentemente, não sabem lidar com a incerteza, a desordem, os acasos, 

as bifurcações e as instabilidades que são inerentes ao mundo real complexo de hoje. 

Assim, como assinala o autor, o reducionismo e o holismo são atitudes necessárias, porém 

insuficientes, uma vez que ambas não conseguem trabalhar com a complexidade. 

Nesse sentido, Mariotti (2004, p.62) assevera que o ser humano cometeu dois 

equívocos: o primeiro foi que ao questionar o reducionismo, substituiu-o pelo holismo, isto é, 

ao tentar superar o reducionismo, a Teoria Geral dos Sistemas acabou substituindo a 

redução das partes pela redução do todo. O segundo engano foi ignorar a desordem e os 

antagonismos que estão presentes nos sistemas complexos.  

Voltando o olhar para a questão que Morin (2008, p.257) discute, em que a Teoria 

Geral dos Sistemas foca na generalidade do sistema e não na sua genericidade, o autor 

esclarece que a noção de sistema não deve ser apenas encarada como um termo geral, 

porém como um termo genérico, no sentido de gerador de teorias ou como ele prefere 

mencionar como um paradigma. Dessa forma, para Morin (2008, p.259), o paradigma 

sistêmico deveria estar em todas as teorias, independentemente de seus campos de 

aplicação. Essa questão, por sua vez, corrobora Bertalanffy que, com a publicação de sua 

obra nos anos 50, já almejava essa possibilidade transdisciplinar.   

Assim, por discordar da definição de sistema de Bertalanffy (1969) segundo a qual “o 

todo é maior do que a soma das partes”, Morin (2008, p.259) prefere adotar a definição de 

Pascal: “considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, como conhecer o 

todo sem conhecer particularmente as partes”. Com essa definição de sistema baseada em 

Pascal, o termo sistema passa a ser visto como um círculo recursivo de descrição e 

explicação do todo pelas partes e das partes pelo todo. Por isso, concordo com Morin (2008, 

p.74) que o sistema não é a palavra-chave para a totalidade, porém a palavra-raiz para a 

complexidade, pois ele procura religar, unir noções que se apresentam opostas do ponto de 

vista do paradigma simplificador, por exemplo, ordem e desordem.  

Morin (2008, p.264) enfatiza ainda que a questão do sistema, no paradigma holístico, 

não se limita apenas à relação todo-partes. Para ele, esse paradigma não trata dos 

conceitos de interações e organização. Na realidade, segundo Moraes (2004, p.80), 

Bertalanffy considera os termos sistema, organização e totalidade como sendo sinônimos, 
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porém são concepções distintas na visão de Morin, pois é por meio das interações que as 

relações todo/parte se medeiam, uma vez que são elas que ativam, dão vida e dinamizam a 

organização. Por exemplo, um organismo não é apenas formado de células, porém de 

interações entre as células. Por isso, na concepção de Morin (2005, 2008), um sistema não 

é constituído somente de partes/elementos, porém também de ações e interações entre 

unidades complexas. Desse modo, Morin (2008, p.265) define sistema como unidade 

complexa, organizada de inter-relações entre elementos, ações ou indivíduos.  

Além disso, o termo organização, de acordo com Morin (2008, p.265), oferece ao 

sistema coerência construtiva, regra, regulação e estrutura às interações. Desse modo, o 

conceito de sistema se encontra vinculado a três faces: 

 

- sistema (que exprime a unidade complexa e o caráter fenomenal do todo, 
assim como o complexo das relações entre o todo e as partes); 

- interação (que exprime o conjunto das relações, ações e retroações que 
se efetuam e se tecem num sistema); 

- organização (que exprime o caráter constitutivo dessas interações – aquilo 
que forma, mantém, protege, regula, rege, regenera-se – e que dá a idéia 
de sistema a sua coluna vertebral). 

 

Para Morin (2008, p.265), a presença desses três termos forma um macroconceito, 

por isso são indissolúveis, uns remetem aos outros, ou seja, não há vida no sistema sem a 

presença de um ou de outro, pois a ausência de um mutila a presença do outro, isto é, sem 

organização não há sistema e vice-versa. Para Moraes (2004, p.56), organização visa à 

ligação de “maneira inter-relacionada de elementos, acontecimentos e indivíduos diversos e 

que, a partir dessa ligação, passam a constituir uma totalidade.”   

 

2.1.4.1 A relação ordem, desordem nos sistemas comp lexos 

 

Na tentativa de explicar as noções de ordem, desordem e a relação recursiva ordem 

e desordem, Morin (2008, p.197) lança três olhares diferentes para esses termos de forma 

metafórica. Primeiro diz ele: se alguém olhar atentamente para o céu estrelado, observará 

uma aparente desordem cósmica. Porém, se lançar um outro olhar mais atento, perceberá 

uma determinada ordem cósmica, uma vez que se tem o mesmo céu. Entretanto, lembra o 

autor, quando alguém olhar para o céu, deve-se conceber a ordem e a desordem de forma 

conjunta. Dessa forma, para Morin (2008, p.196), deve-se “pensar conjuntamente a ordem e 

a desordem, para conceber a organização e a evolução vivas.”  
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A proposta de Morin (2008, p.196) pauta-se no fato de que o universo, na concepção 

da nova física, entra em irrupção graças ao segundo princípio da termodinâmica que coloca 

em xeque a visão de universo perfeito, eterno, estável e inalterável. Esse princípio se baseia 

no fato de que o universo tende à entropia geral, ou seja, ele se desgasta, se degrada. Isso, 

no entanto, ocasiona sua desordem total, em função da agitação e dispersão calorífica. 

Assim, ao se desgastar e ao se degradar, o universo morre.  

Simultânea e contrariamente às descobertas da nova física, a nova biologia 

apresenta um princípio de progressão em que, no universo, as coisas se organizam, se 

desenvolvem e se tornam complexas em direção a uma ordem total. Diante disso, segundo 

Morin (2007, p.101), com essas descobertas científicas surge uma dicotomia, ou melhor, um 

paradoxo entre ordem e desordem, pois:  

 

De um lado, os físicos ensinavam ao mundo um princípio de desordem (o 
segundo princípio tendo se tornado um princípio de desordem com 
Boltzman) que tendia a destruir qualquer coisa organizada; de outro, 
simultaneamente, os historiadores e os biologistas (Darwin) ensinavam ao 
mundo que havia um princípio de progressão das coisas organizadas. De 
um lado, o mundo físico tende aparentemente à decadência e o mundo 
biológico tende ao progresso.  

 

Desse modo, por um lado, a nova física apresenta um universo focado na desordem. 

Por outro lado, a nova biologia apresenta um universo concentrado apenas na ordem. Isso 

significa que em ambos não há evolução, inovação, renovação, nascimento, 

desenvolvimento e, consequentemente, organização. Para Mariotti (2007, p.89), em ambos 

os casos nada surge de novo, de diferente, uma vez que tudo parece e permanece 

estagnado, fixo, estável, na mais perfeita ordem e equilíbrio.  

Portanto, para Morin (2007, p.61), a ordem e a desordem vistos como termos 

inimigos, opostos e antagônicos reforçam a ideia de que o universo se mantém sempre 

organizado. Dessa forma, na concepção de Morin (2008, p.204), ordem e desordem 

necessitam dialogar, se comunicar, no sentido de:  

 

... conceber nosso universo a partir de uma dialógica entre esses termos, 
cada um deles chamando o outro, cada um precisando do outro para se 
constituir; cada um inseparável do outro, cada um complementar do outro, 
sendo antagônico ao outro.  

 

Para Morin (2007, p.108), não se pode explicar um fenômeno como sendo um 

princípio de ordem pura, de desordem pura ou de organização pura. Para ele, precisa 
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ocorrer uma mistura, uma combinação desses princípios, ou seja, para o autor, os princípios 

de ordem, desordem e organização são interdependentes e nenhum é superior ao outro. 

Nesse sentido, Morin (2008, p.216) assevera que a relação entre ordem e desordem deve 

ser pensada de forma conjunta, cooperativa, conflitual e inseparável.  

Morin (2008, p.203) esclarece que o diálogo entre ordem e desordem deve se 

associar à ideia de tetragrama, qual seja: ORDEM – DESORDEM – INTERAÇÃO – 

ORGANIZAÇÃO. Esse tetragrama, no entanto, deve ser pensado, a partir de uma 

causalidade circular, recursiva.   

Entretanto, a base da proposta do tetragrama pauta-se na acepção de que as 

interações promovem uma relação dialógica entre ordem e desordem e são elas (as 

interações) que mantêm uma organização viva, tendo em vista que, por meio dessas 

interações, o sistema se autoproduz, se auto-organiza, se autorregula.   

Diante da relação dialógica entre ordem e desordem, Morin (2007, p.62) esclarece que 

o universo, ao se desintegrar, ao se degenerar, ele se organiza, ou seja, é se desintegrando 

que o mundo se organiza, tendo em vista que o universo e o mundo, na postura complexa, 

funciona como sistemas complexos, que são sensíveis às incertezas, contradições, 

imprevisibilidades, instabilidades e aos acasos, dentre outros. Isso quer dizer que a realidade 

do mundo real complexo é sensível à entrada e à saída de energia, matéria e informação 

(MORAES, 2004, p.59).  

Em suma, enquanto no paradigma simplificador, o átomo, a célula, a vida e a 

sociedade são vistos como elementos separados, divididos, disjuntados, na visão complexa, 

esses elementos são encarados como organizações, pois formam redes, rizomas que estão 

conectados, entrelaçados, interligados.  

 

2.1.4.2 Os sistemas complexos e a autopoiese 

 

Como foi asseverado, o pensamento simplificador não aceita a desordem, por isso, é 

pautado por uma ordem total do universo que não reconhece a entrada e a saída de 

matéria, energia e informação advindas dos meios interno e externo. Em razão disso, o 

universo no paradigma tradicional sempre se comporta de maneira estável, previsível e 

eterna, e qualquer turbulência, truculência, instabilidade, desordem no sistema é 

descartada, ignorada. Em outras palavras, para o pensamento simplificador, tudo deve 

permanecer em uma ordem perfeita, resistente a fissuras e brechas.  
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Por outro lado, conforme explica Moraes (2004, p.132), a nova física e a nova biologia 

demonstraram que “tudo está entrelaçado, estruturalmente acoplado pela interconectividade 

sistêmica.” Isso significa que o sistema não repousa somente numa harmonia eterna. Pelo 

contrário, ele repousa numa harmonia provisória e a qualquer momento pode se desarmonizar 

em virtude de turbulências, flutuações, bifurcações que atravessam o sistema, 

desestabilizando-o e, posteriormente, ele se auto-organiza, se autoproduz. 

Em razão disso, um sistema é “uma unidade ambivalente, instável, aberta na qual 

parte e todo por vezes se associam, por outras não” (CARVALHO, 2008, p.26). Em outras 

palavras, partes e todo, e todo e partes, ora se associam, ora se antagonizam, graças às 

imprevisibilidades e às instabilidades de o sistema ser aberto, passível à entrada e à saída de 

matéria, energia e informação.  

Moraes (2004, p.155) revela que um sistema apresenta traços de ordem, de 

estabilidade e de regularidade, porém também de desordens, de diferenciações e de 

complementariedade, ou seja, um sistema não permanece apenas em estado harmônico e 

nem em apenas estado desarmônico. De acordo com Mariotti (2004, p.63), ele é as duas 

coisas ao mesmo tempo. Isso significa que a unidade ordem e desordem mantém o sistema 

em metaequilíbrio, e são as interações, sejam internas e externas, de todo o sistema que 

mantêm ou alteram as suas qualidades e as suas propriedades.  

Simpatizo com o entendimento de Prigogine, citado por Capra (2006, p.80), quando 

trata das estruturas dissipativas. Para ele, “os organismos vivos são capazes de manter 

seus processos de vida em condições de não-equilíbrio,” ou seja, uma estrutura dissipativa 

(sistema aberto) mantém-se num estado estável afastado do equilíbrio. Isso ocorre porque, 

para o autor, um sistema em equilíbrio ou perto dele indica repetição, característica essa 

pertencente às leis universais. 

Segundo Capra (2006, p.149), a palavra equilíbrio remete a algo estável, fixo, não 

flutuante, e invariante. Um organismo vivo, por exemplo, caracteriza-se por receber fluxo de 

energia, matéria e informação de dentro do próprio sistema, assim como do meio exterior 

para se manter vivo e um organismo em equilíbrio significa um organismo morto. Assim, 

para Capra (2006, p.150), “os organismos vivos se mantêm continuamente num estado 

afastado do equilíbrio, que é o estado da vida.”     

Capra (2006, p.83) informa ainda que as estruturas dissipativas não apenas se 

mantêm longe, afastadas do equilíbrio, como podem, inclusive, evoluir. De acordo com o 

autor, quando o fluxo de matéria, energia e informação que passa pelas estruturas 

dissipativas aumenta, elas se desestabilizam, gerando novas estruturas. Além do mais, as 

estruturas dissipativas trabalham no âmbito da não linearidade, que possui a missão de 
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ampliar o número de soluções em função das bifurcações que ocorrerão nos sistemas. 

Percebo que Capra (2006, p.151) quer dizer que uma estrutura dissipativa perto e em 

equilíbrio se enraíza nas leis universais, ao passo que afastada do equilíbrio, ela se 

direciona para a riqueza e a variedade.  

Pensando nisso, entendo sistema como um conjunto aparentemente harmonioso 

formado por elementos, componentes, que se encontram interconectados, ligados, tecidos 

entre si e dessa interação busca-se o cumprimento de um objetivo. Por detrás dessa 

definição se encontra o fato de que o sistema é aberto à entrada e à saída de energia, 

matéria e informação com o meio externo, assim como com outros sistemas que são iguais, 

superiores ou inferiores a ele. Tudo isso, por sua vez, ocorre por meio de interações.  

Portanto, são as interações dentro do sistema, bem como os seus relacionamentos 

ao seu redor que determinam seu caráter e controlam seu dinamismo, pois por meio das 

interconectividades podem ocorrer interações imprevisíveis, que permitem ao sistema sair 

de sua ordem provisória, entrar em uma desordem e, posteriormente, se auto-organizar de 

novo, porém de uma forma diferente.  

A capacidade de o sistema se autoproduzir, se auto-organizar, e se autoconservar 

advém dos estudos realizados pelos biólogos chilenos Maturana e Varella, que, no fim dos 

anos 60 do século passado, nomearam essa característica dos organismos vivos de 

autopoiese. Etimologicamente, auto significa si mesmo e indica autonomia dos sistemas 

auto-organizadores, ou seja, os organismos vivos são autossuficientes. Ao passo que 

poiese, que divide a mesma raiz grega de poesia significa criação, construção. Dessa forma, 

segundo Capra (2006, p.88), autopoiese significa autocriação.   

A autopoiese, de acordo com Capra (2006, p.89), “trata-se de uma rede de 

processos de produção, nos quais a função de cada componente consiste em participar da 

produção ou da transformação de outros componentes da rede”, ou seja, o organismo vivo 

se mantém vivo, graças à interação entre as partes com o todo seja na participação, na 

produção ou na transformação da rede. Essa rede viva, por sua vez, produz a si própria de 

forma recursiva, tendo em vista que ela é produzida pelos seus componentes e, ao mesmo 

tempo, produz esses componentes. Por isso que autopoiese é o estado em que o organismo 

vivo produz e cria a si mesmo constantemente, a fim de manter sua organização viva. 

Embasado nesses autores, Morin (2007, p.87) também revela que o organismo vivo 

se auto-organiza e se autoproduz. Por agir assim, o organismo faz a auto-eco-organização e 

a auto-eco-produção. Entretanto, Morin amplia o conceito de auto-organização para auto-

eco-organização, tendo em vista que um sistema é considerado por ele como organização 

viva, por se encontrar rodeado por um ecossistema. Dito de outra maneira, um sistema é 
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considerado auto-eco-organizador, porque se auto-organiza e se autoproduz, em função de 

suas relações com o meio, de onde extrai energia, matéria e informação.  

Na realidade, existe um paradoxo em relação ao sistema auto-eco-organizador, pois, 

de um lado, é autônomo e, de outro, dependente. Ele é autônomo no sentido de que para se 

manter vivo, após agitações e turbulências, ele se autoproduz e se auto-organiza. Porém, 

conforme reflete Moraes (2004, p.74), para sobreviver, depende das interações com o meio 

externo, assim como das interações realizadas dentro do próprio sistema, para extrair 

energia, matéria e informação, que são componentes de sua organização. Portanto, a 

autonomia e a dependência do sistema estão relacionadas com a interatividade e a 

interdependência dos sistemas, as quais são indissociáveis.  

Para resumir a questão da autonomia e dependência, Moraes (2004, p.69) aclara 

que o indivíduo interioriza tudo para se manter um organismo vivo, a fim de que possa 

evoluir, transcender e se desenvolver: 

 

Tudo o que o organismo internaliza em sua estrutura e que é armazenado 
ou estocado dentro de sua organização gera ou permite desenvolvimento 
de sua autonomia e que, para Morin (1994), é sempre uma autonomia 
relativa. Isso indica que, para que um sistema seja autônomo, ele necessita 
relacionar-se com o meio. É esta autonomia, como um dos parâmetros 
sistêmicos, que permite que a organização sobreviva, articulando-se com o 
meio ambiente, produzindo, trocando e acumulando energia/matéria e 
informação.  

 

No entanto, a teoria de autopoiese de Maturana e Varela discorda de Morin no que 

diz respeito à relação dialógica existente entre autonomia e dependência. Assim, de acordo 

com a teoria autopoiética, todos os componentes de uma rede viva são produzidos por 

outros componentes dentro do sistema. Isso, por sua vez, sinaliza que o sistema é 

organizacionalmente fechado, porém estruturalmente aberto à entrada de matéria, energia e 

informação, que mantêm sua forma estável, tornando-o autônomo por meio da auto-

organização. Para tanto, o fechamento organizacional do sistema, segundo Capra (2006, 

p.140), reflete que um sistema vivo se auto-organiza dentro do próprio sistema e não 

necessariamente pela influência externa, isto é, do meio externo.   

Em relação a isso, Capra (2006, p.140) reflete que:  

 

... os sistemas vivos são autônomos. Isso significa que não são isolados do 
seu meio ambiente. Pelo contrário, interagem com o meio ambiente por 
intermédio de um intercâmbio contínuo de energia e de matéria. Mas essa 
interação não determina sua organização – eles são auto-organizadores.  
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Para tanto, um sistema, um organismo vivo se auto-organiza devido ao fluxo de 

energia, matéria e informação dentro dele, que ocorrem por meio das interrelações e 

interconexões entre as partes constitutivas do sistema. Dessas interações promovidas pelas 

relações partes e todo e vice-versa surge o que Capra (2006, p.80) denomina de 

emergência. Para o autor, auto-organização é a: 

 

... emergência espontânea de novas estruturas e de novas formas de 
comportamento em sistemas abertos, afastados do equilíbrio, 
caracterizados por laços de realimentação internos e descritos 
matematicamente por equações não lineares.    

 

Assim, o surgimento de novas estruturas e de novas formas de comportamento é 

visto por Capra (2006, p.80) como a marca registrada da auto-organização, graças ao fluxo 

de energia, matéria e informação circulada dentro do sistema afastado do equilíbrio. Em 

relação a isso, Carvalho (2002, p.168) revela que o fenômeno autopoiético se alimenta de 

acasos, tensões, contradições e conflitos, que adentram no sistema. Por conta disso, 

entendo que são esses elementos que movimentam o sistema de forma circular, levando-o 

a tomar outras direções, muitas vezes, mais criativas. 

Um sistema, por sua vez, funciona não apenas pelo número de componentes ou 

elementos, porém pela qualidade das interações realizadas, trocadas, intercambiadas pelos 

elementos e componentes dentro do próprio sistema, assim como pelas interações externas 

ao sistema. Nesse sentido, concordo com Mariotti (2007, p.89), quando diz que o importante 

num sistema é a dinamicidade das relações entre essas partes. Isso significa que para 

entender qualquer parte, é necessário compreender o seu relacionamento com o todo. 

Isso quer dizer que um sistema possui propriedades e qualidades próprias que 

surgem, quando o sistema se mantém em processo dinâmico de interação e 

interdependência entre as partes. Essas qualidades e propriedades emergem do todo, do 

sistema e retroagem sobre as partes e vice-versa. Por exemplo, no pensamento científico 

newtoniano-cartesiano, para se realizar uma pesquisa na área médica, uma cobaia é 

dissecada e suas partes são retiradas, separadas e divididas entre os especialistas, a fim de 

que cada parte seja estudada, investigada separadamente. Do ponto de vista do paradigma 

da complexidade, dissecar a cobaia implica matá-la e, consequentemente, as propriedades 

do todo são destruídas. Desse modo, a análise do todo na perspectiva paradigmática 

simplificadora é entendida por meio da investigação de suas partes, pois através delas tem-

se a informação do todo, e esse todo é visto, portanto, como a mera somatória das partes. 

Contudo, as propriedades das partes não são intrínsecas, elas devem ser compreendidas 
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dentro de um contexto de um todo mais amplo. Assim, as qualidades e as propriedades das 

partes de um sistema não emergem ou não existem quando essas partes estão separadas, 

isoladas do todo. Para Sá (2008, p.66), as partes são percebidas ou desveladas pelo e no 

todo.   

Carvalho (2008, p.26) revela que o sistema não se superpõe às partes, a fim de se 

obter a somatória das partes, visando ao todo, uma vez que as imprevisibilidades, 

instabilidades e bifurcações não permitem que se chegue a um todo. O todo sempre será 

incompleto.   

Assim, além de serem auto-eco-organizadores, os sistemas complexos são abertos, 

afastados do equilíbrio, dinâmicos e não lineares. Para explicar esse fato, tomo emprestado 

o exemplo dado por Larsen-Freeman e Cameron (2008, p.200), referente ao mercado 

financeiro. Para as autoras, esse contexto se revela dinâmico porque oscila continuamente 

para cima e para baixo, de acordo com o tempo.  De repente, o sistema financeiro muda de 

oscilação de forma inesperada, imprevisível, brusca, seja com o aumento ou o declínio 

repentino de investimentos. Esse sobe e desce desse sistema pode ocorrer em curtos ou 

longos espaços de tempo, sinalizando que o sistema financeiro é não linear, no sentido de 

que pequenas mudanças podem provocar grandes efeitos. Ao passo que, nos sistemas 

lineares e fechados, de acordo com Capra (2006, p.107), pequenas mudanças geram 

pequenos efeitos, e grandes mudanças produzem grandes efeitos ou a soma de muitas 

pequenas mudanças.  

Além disso, esse sistema se encontra aberto, longe do equilíbrio, e à entrada de 

influências internas e externas, como de injeção de novos investimentos, caso forem 

injetados no mercado financeiro, em função de um declínio, por exemplo. Com a entrada de 

novos investimentos, esse sistema se auto-organiza, possibilitando a emergência de novas 

estruturas organizadas, assim como novos fenômenos emergentes. Esse exemplo 

demonstra que um sistema complexo existe por causa da relação complementar e 

antagônica entre a ordem e a desordem.  

Os sistemas, abertos e afastados do equilíbrio, estão sempre envolvidos por outros 

sistemas maiores, mais abrangentes, ou seja, há sistemas dentro de outros sistemas. 

Segundo Capra (2006, p.40), “cada um desses sistemas forma um todo com relação às 

suas partes, enquanto que, ao mesmo tempo, é parte de um todo maior”. Por exemplo, 

células formam os tecidos, os tecidos formam os órgãos, os órgãos formam os organismos, 

e assim por diante.  

Na realidade, todo organismo vivo forma estruturas multiniveladas de sistemas 

dentro de sistemas; porém isso não indica, conforme explicita Capra (2006, p.40), que essas 
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hierarquias dentro dos sistemas vivos se assemelham àquelas hierarquias humanas, “que 

são estruturas de dominação e de controle absolutamente rígidos.” Pelo contrário, na 

natureza humana, em função de se pensar em rede, os sistemas vivos são aninhados 

dentro de outros sistemas e não postos de forma hierárquica do mais importante ao menos 

importante.  Pensando nisso, Moraes (2004, p.62) salienta que um sistema ou um 

subsistema “seria uma totalidade/parte que possui integralidade e funcionalidade 

específicas, mas que, ao mesmo tempo, integra uma outra totalidade e participa de outros 

sistemas em diferentes níveis, sistemas que o englobam e/ou o restringem”.  

Em resumo, diante do que foi apresentado, os sistemas complexos são caóticos, 

imprevisíveis, sensíveis às condições iniciais, não lineares, abertos, auto-organizáveis e 

dinâmicos (GLEICK, 1989; LEWIN, 1994; LARSEN-FREEMAN, 1997).  

 

2.1.4.3 As contradições nos sistemas complexos 

 

No paradigma simplificador, um sistema era concebido, a partir do isolamento de 

suas partes constituintes. O todo, no entanto, não era encarado como maior que a soma de 

suas partes. Pelo contrário, as partes eram repartidas, pois se esperava rejuntá-las, (re)-

formando o todo novamente.   

Esse paradigma também não permitia a entrada e saída de energia, matéria e 

informação advinda do meio exterior. No entanto, quando havia qualquer fluxo de entrada e 

saída, eram trocas insignificantes, muito pobres, que não afetavam o sistema como um todo. 

A entrada e saída de matéria, energia e informação poderiam gerar no sistema a desordem 

e, por isso, ela era inferiorizada e descartada, tendo em vista que o paradigma simplificador 

previa somente a ordem. A desordem, na concepção do paradigma simplificador, significava 

caos, crise, irregularidades, inconstâncias, colisões, acidentes, imprevisibilidades, desvios, 

erros, dentre outros. Dito de outra forma, o sistema, na concepção newtoniano-cartesiana, 

era praticamente isolado, uma vez que recebia pouco ou nenhum tipo de auxílio do mundo 

exterior e, devido a isso, era incapaz de se autoestruturar, se auto-organizar, se 

autorregenerar. 

Morin (2008, p.209) revela que a desordem, sob a égide do paradigma simplificador, 

perturbava as regulações organizacionais, levava à morte, por meio da desintegração, da 

desorganização, provocando a ruína do universo. Para Morin (2008, p.268), o ideal, 

segundo os preceitos do paradigma simplificador, é que o sistema permanecesse sempre 

em plena ordem, organizado e perfeito, evoluindo sempre em direção ao progresso, pois 

para esse paradigma, a ordem funcionava como um princípio de explicação. Dito de outra 
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forma, o universo, o homem, a sociedade e a natureza poderiam ser compreendidos, 

quando se encontravam em estado inerte, estável.  

No entanto, os sistemas abertos, diferentemente dos sistemas fechados, são 

susceptíveis à entrada de contradições, conflitos, indeterminações, acasos e bifurcações 

que abalam o sistema estruturalmente. Assim, todo sistema aberto é visto como um sistema 

que age na fronteira da incerteza, da instabilidade, da bifurcação, da insegurança, e 

qualquer tremor em sua estrutura poderia gerar transformações enormes em sua 

organização, graças à não linearidade do sistema. Isso significa que pequenos abalos 

podem produzir ou não efeitos devastadores no sistema, tendo em vista que com a não 

linearidade não é possível predizer o futuro do fenômeno, ao passo que com a linearidade 

se pode prever os efeitos de uma determinada causa. 

Desse modo, concordo com Morin (2008, p.272) de que a: 

 

... incerteza, a indeterminação, a aleatoriedade, as contradições aparecem 
não como resíduos a eliminar pela explicação, mas como ingredientes não 
elimináveis de nossa percepção/concepção do real, e a elaboração de um 
princípio de complexidade precisa de que todos esses ingredientes, que 
arruinavam o princípio de explicação simplificadora, alimentem daqui em 
diante a explicação complexa. 

 

Portanto, para Morin (2008, p.221), a ordem, fincada na certeza absoluta, na 

previsão, na eternidade e na lógica quantitativa do conhecimento é relegada ao ostracismo 

na visão de mundo calcada no paradigma complexo. Segundo Morin (2008, p.205), a 

dialógica da ordem e da desordem visualiza que a incerteza deve ser negociada, no sentido 

de não a eliminar, porém de enfrentá-la, trabalhar com e contra ela, pois na tendência 

complexa ensina-se que as pessoas devem aprender a viver e a lidar com a desordem do 

mundo real complexo. Isso quer dizer que o universo passou a ser visto como um coquetel 

de ordem e desordem e organização. Consequentemente, nesse universo não se pode 

eliminar a desordem, e nem a ordem. Existe, no ponto de vista de Morin (2008, p.23), um 

“caosmo”  que é a mistura simultânea de ordem e desordem.  

Como já explicitei, o sistema é uma organização complexa formada por elementos 

que interagem entre si ou interagem “com fatores contingenciais externos que na maior 

parte das vezes se apresentam como inesperados” (TESCAROLO, 2005, p.105). No 

entanto, são esses fatores representados pelas contradições, conflitos, incertezas, acasos 

que permitem ao sistema se renovar, se transformar, se regenerar, se auto-organizar.  

Diante disso, as contradições podem ser definidas como tensões, desequilíbrios, 

instabilidades, dissensos, resistência, ambiguidades, acasos, bifurcações, insatisfação, 
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questionamentos produzidos pela incerteza do mundo real complexo, que agem nas 

fronteiras dentre e entre os sistemas complexos, influenciando os diferentes componentes 

inerentes com vistas a gerar mudanças, transformações. 

Pensando assim, as contradições são consideradas como força motriz para a 

geração de mudanças e transformações dentre e entre os sistemas, tendo em vista que 

geram riqueza e mobilidade no sistema, ou seja, elas provocam o desenvolvimento no 

sistema.  

Tavares (2004, p.69) explica que as contradições existentes nos sistemas não 

devem ser pensadas numa acepção negativa do termo, como conflitos, problemas. Pelo 

contrário, essa intenção não faz sentido. Elas devem ser interpretadas como fonte de 

desenvolvimento, pois o mundo real complexo é constituído por elas, isto é,  fazem parte 

dessa realidade complexa em constante processo de mutação e de transformação e, portanto, 

saber con/viver e lidar com elas.  

Nesse sentido, concordo com Fittipaldi (2006, p.75), quando esclarece que “o 

desenvolvimento, a transformação da sociedade e a sua história não acontecem de forma 

linear, espontânea, de fora para dentro da sociedade, mas por meio das contradições”. Isso 

significa que a incerteza, como reflete Moraes (2004, p.199), coloca por terra a crença na 

estabilidade, na ordem, na previsibilidade, na regularidade, na certeza absoluta do mundo, 

pois  são as contradições que nutrem, ou não, o desenvolvimento humano.  

A capacidade de os sistemas complexos de se autorregenerarem, de se 

autoproduzirem e de se auto-organizarem aliada ao fluxo de energia, matéria e informação 

entre e nos sistemas permite que os sistemas abertos, afastados do equilíbrio, tornem-se 

sensíveis às incertezas, às bifurcações, às instabilidades, às imprevisibilidades, dentre 

outras, do mundo real complexo. No entanto, essas contingências possibilitam que o 

sistema se adapte às condições novas que surgem, emergem, a partir das interações entre 

os sistemas, principalmente, pela auto-organização. Isso ocorre de maneira diferente do que 

ocorria no paradigma anterior, em que o sistema permanecia fechado e não era capaz de 

criar novas situações, ou melhor, de regenerar, inovar, dentre outros. 

Para Moraes (2004, p.120), a dinâmica da vida se encontra nas bifurcações, nas 

flutuações, nas instabilidades, na relação dialógica ordem e desordem, pois são elas que 

promovem transformações, mudanças e desenvolvimento nesse mundo, porque requerem 

processos de auto-organização. Isso significa que o mundo é composto de um vir-a-ser, que 

funciona como um movimento que, às vezes, necessita retroagir para que o fluxo de 

mudança ocorra de forma complexificada.    
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Moraes (2004, p.255) aclara ainda que para que um organismo vivo exista e, 

consequentemente, se auto-organize, ele deve passar por perturbações, contradições, 

bifurcações, conflitos, desafios e problemas que o motivem e o impulsionem a atuar, a 

produzir algo diferente. Em outras palavras, para que o organismo se auto-organize, faz-se 

necessário haver contradições, instabilidades, bifurcações, pois são elas, as geradoras, as 

causadoras de mudanças, transformações nos sistemas.   

Por exemplo, para a teoria das estruturas dissipativas, as flutuações e as bifurcações 

possibilitam a criação, o surgimento de novas formas de ordem. Isso, por sua vez, ocorre 

por meio do ponto de bifurcação, entendido como ponto de instabilidade que surge 

subitamente no sistema, afastado do equilíbrio, que muda o direcionamento da trajetória do 

sistema e, ao desviar, ele se ramifica, bifurca-se para outras direções, possibilitando o 

surgimento de novas estruturas, novas formas de ordem, de novas realidades. Entretanto, 

em um determinado momento, em função das brechas, fissuras, rachaduras na estrutura 

dissipativa, motivadas pelas contradições, crises, emergências, problemas e conflitos que 

ocorrem no sistema, uma mudança drástica em sua trajetória pode alterar o seu 

comportamento como um todo, conduzindo-o para outras bifurcações, ramificações.  

Isso significa que os processos de mudanças e desenvolvimento quando se 

transformam, tornam-se diferentes do que eram antes, uma vez que as mudanças não são 

repetitivas, replicadas. Moraes (2004, p.192) afirma que os sistemas nunca mais voltam a 

ser o que eram antes, devido às mudanças em suas estruturas ocorridas por meio da auto-

organização que afeta o todo do sistema, fazendo com que ele se regenere por completo. 

Os pontos de bifurcação alteram o sistema física e matematicamente. Nesse sentido, 

Capra (2006, p.117) assevera que:  

 

Matematicamente, pontos de bifurcação marcam mudanças súbitas no 
retrato da fase do sistema. Fisicamente, eles correspondem a pontos de 
instabilidade, nos quais o sistema muda abruptamente e novas formas de 
ordem aparecem de repente. 

   

Então, com as contradições, com as bifurcações e com as ramificações, o sistema 

escolhe as direções que toma à procura de novas estruturas e de novas formas de ordem. 

Portanto, tal qual as contradições, os pontos de bifurcação também conduzem ao 

desenvolvimento, a mudanças e a transformações. 

Para tanto, vale enfatizar que a Teoria da Complexidade não vê a obrigação da 

superação das contradições em um sistema complexo, pois para o paradigma da 

complexidade, na visão de Mariotti (2007, p.88):  
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... nem sempre conseguimos resolver as contradições, como pretendemos. 
Muitas vezes, é imperioso conviver com elas. São condições inerentes à 
própria natureza dos sistemas vivos e querer superá-las seria inútil, ingênuo 
e, no limite, prejudicial a nós mesmos.  

 

2.1.4.4 Os sistemas complexos e a interação 

 

Morin (2007, p.06) informa que o pensamento simplificador “isola o que separa, e 

oculta o que religa, interage, interfere”. Isso porque esse pensamento procura disjuntar, 

dividir, separar e despedaçar o mundo real complexo, que se mostra incapaz de ser 

despedaçado, mutilado em fatias, porque tudo se encontra ligado, interconectado e inter-

relacionado.  

Desse modo, como foi visto, o mundo real contemporâneo é entendido como um 

mundo sistêmico, pois como revela Tescarolo (2005, p.36), baseado em Rosnay (1975), ele 

se interessa:  

 

... pelas interações dos elementos, prioriza a percepção de totalidade e 
propõe o conhecimento como uma rede de significações, considerando 
suas dinâmicas de evolução e suas relações no tempo. 

 

Assim, pensar em redes, teias, rizomas significa pensar em interações, pois são elas 

as responsáveis pelas relações, ações e retroações num sistema complexo. Dessa forma, 

no paradigma da complexidade, as interações assumem papel relevante, pois o mundo 

complexo passou a ser entendido, a partir delas. Moraes (2004, p.60) assevera que o que 

era objeto no paradigma simplificador passou a ser explicado pelas interações no paradigma 

da complexidade, tendo em vista que por meio delas, o fluxo de matéria, energia e 

informação entre os sistemas complexos funciona, age no mundo sistêmico.  

Nesse pensamento, são as interações entre os componentes que constituem e 

determinam o seu comportamento. São as interações dentro do sistema, bem como os seus 

relacionamentos circunvizinhos, que determinam sua identidade e controlam seu 

dinamismo, pois por meio dessas conectividades podem ocorrer interações imprevisíveis, 

que permitem o sistema sair de uma meta-ordem, entrar em uma desordem e, 

posteriormente, criar novas formas, novas ordens, em função da auto-organização.  

Isso indica que investigar as partes de um sistema de forma isolada significa estudar 

cada parte, e não a maneira como elas interagem no sistema. Assim, de acordo com Martins 
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e Braga (2007, p.229), na perspectiva da complexidade, prioriza-se investigar o dinamismo 

de um todo, a fim de que se possa entender como as suas partes funcionam e como as 

interações dessas partes emergem nesse processo. 

Desse modo, no sistema, cada parte se inter-relaciona, se interliga por meio de 

interações com as demais partes, oxigenando o todo, uma vez que cada parte do sistema 

complexo não possui qualquer significado quando retirada do todo, por exemplo, as regras 

de um jogo de futebol são meras regras vistas de modo isolado. Já, dentro do todo 

significativo, de seu contexto, elas possuem qualidades e propriedades específicas e 

distintas das demais partes que somente podem ser observadas como um todo. 

Assim, um sistema se forma, quando existe organização e interação entre os 

elementos que o constituem. Em relação a isso, Tescarolo (2005, p.78) revela que a: 

 

... organização de um sistema social corresponde às relações existentes 
entre os elementos que o constituem. É a identidade do sistema, definindo 
sua existência como uma totalidade única. Assim, não confundimos uma 
escola de uma loja, um hospital ou um automóvel, pois cada um tem sua 
própria essência, natureza ou identidade, o que aqui se designa por 
organização. 

 

Interpretando a citação de Tescarolo (2005, p.78), entendo que são as relações, 

interações parte e todo, todo e partes formadas por médicos, enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, secretários de 

saúde, pacientes, parentes e amigos de pacientes, dentre outros, que caracterizam a 

organização: sistema hospitalar.  

No entanto, para que uma organização se conserve, faz-se necessário que sua 

estrutura mude. Para tanto, essa mudança não pode modificar a organização, pois caso isso 

aconteça, pode acarretar o desaparecimento do sistema. Por exemplo, se forem cortados os 

pés de uma mesa, ela deixa de ser uma mesa. Desse modo, conforme revela Tescarolo 

(2005, p.78), a estrutura abrange “o ordenamento e o estado de seus componentes e define 

a maneira como a organização se manifesta em seu comportamento dinâmico,” isto é, 

organização e estrutura são conceitos diferentes. A organização determina a identidade do 

sistema, suas características, ao passo que a estrutura determina o comportamento do 

sistema. 

Sá (2008, p.65) informa que a organização regula, mantém, protege, rege, cria 

ordem, dinamiza, armazena, reparte, controla fluxos de energia, matéria e informação, e dá 

coerência ao sistema, ao passo que as interações exprimem o conjunto de relações, ações, 

retroações que se manifestam e se desenvolvem dentro de um sistema. Essa dinâmica gera 
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processos de degradação, de entropia, de desordem no sistema, porém, ao mesmo tempo, 

como um organismo vivo, o sistema se autorregenera, se autoproduz, a fim de manter-se 

vivo, resgatando seu estado distante do equilíbrio.  

Capra (2006, p.176) revela que desde pequenas bactérias até grandes ecossistemas 

são formados por redes constituídas por componentes que se interagem uns com os outros 

de forma tal que toda a rede regula e organiza a si mesma de maneira autopoiética. No 

entanto, a característica principal de um sistema autopoiético se encontra no fato de que ele 

se submete através de constantes transformações estruturais, enquanto preserva seu 

padrão de organização igual a uma teia.  

De acordo com a teoria autopoiética, um sistema interage com seu meio ambiente 

por meio de acoplamento estrutural, isto é, por intermédio de interações recorrentes, que 

promovem mudanças estruturais no sistema. Os sistemas vivos, na concepção autopoiética, 

são autônomos, porém o meio ambiente apenas desencadeia mudanças estruturais no 

sistema. Ele não as especifica e nem as dirige.  

Maturana e Varela, citados por Capra (2006, p.176), ao pensarem na proposta de 

acoplamento estrutural, estabelecem diferenças entre as maneiras pelas quais sistemas 

vivos e não vivos interagem com seus meios ambientes. Eles exemplificam com a reação de 

chutar um cão e de chutar uma pedra. Quando alguém chuta uma pedra, a pedra reagirá ao 

chute e desencadeará uma relação linear de causa e efeito, baseada nas leis básicas da 

mecânica newtoniana. Já ao chutar um cão, ocorrerá um efeito não linear, imprevisível, pois 

o cão responderá com mudanças estruturais, de acordo com sua própria natureza e com 

seu padrão de organização.  

De qualquer maneira, entender o objeto, sob o viés da complexidade, significa 

entendê-lo de maneira sistêmica, levando-se em consideração as relações, as interações 

existentes entre os componentes do sistema complexo, assim como o seu padrão 

organizacional. Entretanto, Moraes (2004, p.58) adverte que se deve cuidar para não 

destruir o conjunto de relações que configuram o sistema, como se faz/fazia no paradigma 

simplificador, em que suas qualidades e propriedades eram destruídas, perdendo, desse 

modo, sua dinamicidade organizacional.  

No paradigma simplificador, conforme explica Moraes (2004, p.59), um biólogo para 

analisar um sapo, disseca o animal para conhecer suas partes, os seus componentes, a sua 

estrutura, porém, ao fazer isso, ele perde a dinâmica do todo que depende das relações 

entre as partes dissecadas, ou seja, ao matar o animal, ele perdeu a oportunidade de 

investigar a dinâmica organizacional que dá vida ao sapo. 
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Já na perspectiva do paradigma da complexidade, um biólogo ao investigar, por 

exemplo, uma árvore, deve analisar não somente suas partes e sim levar em consideração 

o seu contexto, e, principalmente, as interações que ocorrem entre a árvore e o seu meio 

ambiente. A árvore existe em simbiose com outros organismos vivos, como insetos, 

pássaros, animais, plantas e bactérias, com outras árvores ao seu redor, além do clima. Por 

exemplo, na tentativa de entender a árvore, o biólogo necessita estudar os seus arredores, 

assim como as interações existentes entre a árvore e os outros organismos, ao invés de 

estudar suas partes, por exemplo, uma folha isolada. A árvore, segundo Finch (2004, p.02), 

é mais do que a soma de suas partes, pois o meio em que ela vive, cresce e a maneira que 

ela interage com seu ambiente determinam sua forma e o seu sucesso como um sistema 

vivo.  

Assim, as qualidades das partes do sistema não emergem ou não existem quando 

essas partes são vistas isoladas do todo. Elas somente podem ser percebidas, notadas pelo 

e no todo, ou seja, as qualidades ou propriedades das partes se tornam reais, quando 

estiverem inter-relacionadas dinamicamente ao todo, ao sistema.  

Dessa forma, a interação se mostra uma peça fundamental no paradigma da  

complexidade, porque por meio dela se pode conhecer as relações todo e partes, partes e 

todo e as partes entre si, tendo em vista que ela dá vida ao sistema complexo para se 

renovar, se transformar e se auto-organizar, em função de seu caráter de integração. 

Finalmente, concordo com Moraes (2004, p.137), quando afirma que sem cooperação, sem 

parceria, sem solidariedade entre os seres humanos não há vida, eles não sobrevivem, pois 

a evolução humana não ocorre de maneira isolada, sozinha, porém de maneira coletiva 

moldada pela interação.  

 

2.1.5 O operador cognitivo autonomia/dependência  

 

Esse operador cognitivo é também conhecido como princípio da autoeco-

organização e está ligado ao fato de que os seres vivos são seres auto-organizadores que 

não param de se autoproduzir. No entanto para manterem essa autonomia auto-

organizadora, autoprodutora, os seres vivos necessitam da abertura ao ecossistema, 

buscando matéria, energia e informação. Isso significa que essa autonomia é relativa, uma 

vez que os seres vivos dependem das interações, relações, das trocas com o meio em que 

vive para poderem se alimentar e, consequentemente, se transformar.  
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2.1.6 O operador cognitivo reintrodução do sujeito cognoscente em todo 

conhecimento 

 

O operador cognitivo reintrodução do sujeito cognoscente ou reintrodução do 

conhecimento em todo conhecimento ou interação sujeito-objeto opera a restauração do 

sujeito. Esse operador, na visão de Moraes e Valente (2008, p.43), tem por meta recolocar, 

reintroduzir, resgatar epistemológica e metodologicamente o sujeito novamente como parte 

central do processo, o qual fora esquecido pelas epistemologias anteriores. Diante disso, 

entende-se que o sujeito faz parte do processo de construção do conhecimento, tendo em 

vista que ele é autor de sua história, e coautor de outras histórias com outros sujeitos, as 

quais possibilitam também construções de conhecimento de forma coletiva. 

Esse operador pauta-se no fato de que o “observador faz parte daquilo que ele 

observa” (MARIOTTI, 2007, p.154). Por exemplo, em termos de pesquisas no paradigma 

simplificador, o sujeito não fazia parte do contexto de pesquisa em que se inseria, uma vez 

que se valia da ideia de objetividade. Entretanto, no paradigma da complexidade não se 

pode ignorar a subjetividade e a participação do observador, principalmente nos contextos 

em que ele observa, pois ele afeta e é afetado pelo contexto. Por isso, concordo com 

Mariotti (2007, p.159), quando reflete que “não podemos viver no mundo como se não 

fazemos parte dele”.   

Essa citação de Mariotti (2007, p.154), na minha percepção, remete-me à metáfora 

dada por Malagodi (1988, p.73), quando revela que:  

 

A sociedade é um trem, mas o indivíduo está dentro do trem e, por isso não 
pode agir como uma pessoa que estivesse vendo esse trem de longe, como 
uma coisa externa. 

 

2.1.7 O operador cognitivo ecologia da ação  

 

Do meu ponto de vista, esse operador está ligado aos operadores recursivo e 

retroativo, pois se baseia na premissa de que o curso dos acontecimentos não ocorre de 

modo linear. Moraes e Valente (2008, p.47) também apresentam esse operador e revelam 

que para Morin, “toda ação escapa à vontade do sujeito para entrar no jogo das inter-

retroações que ocorrem no ambiente”. Essa definição parece bem clara, quando Mariotti 

(2007, p.161) diz que “as ações frequentemente escapam ao controle de seus autores e 

produzem efeitos inesperados e, às vezes, até opostos aos esperados”. Mariotti (2007, 
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p.162) exemplica esse operador, dizendo que a ação do homem em desmatar a floresta 

amazônica por meio de queimadas tem produzido sinergias e elas têm produzido outras 

sinergias, elevando, assim, o número de variáveis, que se torna tão grande que leva à 

imprevisibilidade. Essas variáveis podem ser, por exemplo, o aquecimento dos mares, que 

provocará o degelo dos polos e, consequentemente, produzirá o aumento dos oceanos, 

assim como a inundação das zonas litorâneas. Por isso, nada ocorre no planeta de modo 

linear, porém de uma forma circular, no sentido de que os efeitos retroagem sobre as 

causas e as modificam. Portanto, deduz-se que esse operador está ligado à 

imprevisibilidade, a incerteza, a não linearidade e ao indeterminismo.  

Esse operador está relacionado também à preocupação de Morin sobre a crise 

planetária provocada pelo avanço científico do paradigma simplificador, que deixou e tem 

deixado cicatrizes profundas no planeta, em especial, no seu ecossistema que se encontra 

em fase agônica, em razão dos maus-tratos que o próprio homem tem direcionado ao 

planeta em que habita.  

Para Morin (2007, p.51), essa crise planetária, fruto do paradigma simplificador, 

tornou-se possível porque o homem passou a ser competitivo, egoísta, individualista, sem 

amor e antissolidário ao próximo e à natureza. Isso, no entanto, gerou uma policrise que se 

alastrou de forma generalizada para diversas partes do planeta. Atualmente, esse mesmo 

homem vivencia que a natureza, a qual detém/detinha o poder, tem-se virado contra ele  por 

meio de desastres climáticos e ecológicos.   

 

2.1.8 O operador cognitivo enação 

 

Moraes e Valente (2008, p.48) e Navas (2010, p.102) apresentam o operador 

cognitivo da enação, que foi proposto por Varela et alii (1997). Assim, baseado nesses 

autores, Moraes e Valente (2008, p.48) informam que ação e percepção são dois elementos 

inseparáveis nos processos cognitivos e emocionais e, portanto, evoluem juntos. Isso quer 

dizer que toda ação cognitiva, no ponto de vista de Navas (2010, p.102), é uma ação 

perceptivamente guiada.  

Com base nisso, Navas (2010, p.102) explica que o conhecimento não é algo físico-

material que nos é dado, tomado, possuído ou recebido, pelo contrário, segundo o autor, o 

conhecimento é algo fenomênico, ativado, construído em determinadas e específicas 

circunstâncias. No entanto, penso que essas circunstâncias ocorrem por meio da interação 

do sujeito com outros, com ele próprio e com o meio.  
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2.1.9 O operador cognitivo ético 

 

Moraes e Valente (2008, p.51) apresentam o operador cognitivo ético. Para os 

autores, esse princípio deveria estar sempre acoplado a nós, seres humanos, no que tange 

ao respeito pelo próximo. Os autores alegam também que esse operador deveria imperar 

também no ato educativo e, principalmente, no fazer pesquisa. Em relação a esse último, 

sugerem a criação de normas, regras e ou instrumentos de consentimento, em termos de 

pesquisa, no sentido de que o pesquisador dê satisfações ao pesquisado durante e após o 

encerramento da pesquisa e não apenas em seu final. Enfim, através do Pensamento 

Complexo é possível colocar em prática, além dos conceitos técnicos, a valorização das 

competências humanas e éticas.  

Tendo finalizada a apresentação e a discussão dos operadores cognitivos, que visam 

ajudar a pensar e a compreender a complexidade, no sentido de por em prática esse 

pensamento, principalmente, no recinto escolar, discuto, no próximo capítulo, a metodologia 

da pesquisa que me auxiliará a tramar a colcha de retalhos.  
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CAPÍTULO 3 
 

_ É para ver. E isto aqui tem coisa. É uma 
colcha de retalhos que venho fazendo há 
quatorze anos, �in’que Pingo nasceu. Dos 
vestidinhos cada retalho que sobeja e um dia 
os coso. Veja que galantaria de serviço.... (A 
colcha de retalhos, Monteiro Lobato) 

 

UTILIZANDO LINHA, AGULHA E TESOURA 

Este capítulo tem por objetivo discutir o que nomeiei de linha, agulha e tesoura que 

são ferramentas essenciais que me permitem tecer os retalhos. Assim, no processo de 

costura da colcha de retalhos, perpasso pela justificativa da escolha da abordagem 

metodológica adotada para a pesquisa e pelos bastidores do curso online, revelando a 

razão da escolha do curso ser online e descrevendo as funcionalidades da plataforma 

TelEduc. A seguir, descrevo os fenômenos investigados no que tange aos instrumentos 

usados para o registro de textos, ao contexto, aos participantes e as atividades pensadas à 

luz dos retalhos, ou seja, os operadores cognitivos da complexidade.  

 

3.1 JUSTIFICANDO A ESCOLHA DA METODOLOGIA DA PESQUI SA 

 

Morin, Ciurana e Motta (2009, p.24) informam que “na perspectiva complexa, a teoria 

não é nada sem o método, a teoria quase se confunde com o método, ou melhor, teoria e 

método são os dois componentes indispensáveis do conhecimento complexo”. Isso quer 

dizer deve haver uma congruência entre as dimensões epistemológica e metodológica, a fim 

de que não ocorra, conforme explicam Moraes e Valente (2008, p.58), uma 

pseudocomplexidade, no sentido de que em termos epistemológicos, o estudo se baseie na 

complexidade, porém, em termos metodológicos, se paute no paradigma newtoniano-

cartesiano, isto é, a dimensão metodológica deve se alinhar com a dimensão 

epistemológica, do meu ponto de vista, de maneira recursiva.  

Essa recursividade ocorre porque, segundo Moraes e Valente (2008, p.58), existe 

uma relação dialógica entre teoria e método e entre método e estratégia,    

 

... na qual o método é gerado pela teoria que, ao mesmo tempo, regenera a 
própria teoria, bem como as estratégias metodológicas que regeneram o 
próprio método que lhes deu origem.   
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Em tempos em que a realidade é constituída por elementos indeterminados, 

mutantes, complexos, descontínuos, irregulares, incertos, difusos e caóticos, um método, na 

visão de Rodrigues e Limena (2006, p.09), “não se limita mais a um conjunto de 

procedimentos ordenados e coerentes, ao primado da ordem, à preponderância de um rigor 

científico descontextualizado, à fragmentação do fenômeno e à lógica dedutivo-identitária”. 

Por isso, a realidade rizomática dos dias atuais requer uma nova percepção epistemológica 

e metodológica recursivas, e não mais um método fechado, permanente, estático, certo, 

preestabelecido com um roteiro prescrito e linear, pois a visão complexa de mundo é 

multidimensional. 

Isso quer dizer que essa nova postura paradigmática fudamentada no Pensamento 

Complexo exige metodologias multdimensionais, que possam mostrar de forma ampla, 

profunda e abrangente a realidade, isto é, métodos abertos ao inesperado, à incerteza, ao 

acaso, às emergências, bem como à intuição, à criatividade e à imaginação. Em suma, o 

Pensamento Complexo prima por métodos que questionem as dicotomias, as dualidades, os 

determinismos fixos, as generalizações simplificadoras e, por fim, que se abram para as 

incertezas (RODRIGUES 2006, p.17). No entanto, embora sejam métodos abertos ao 

inesperado, às incertezas, eles devem ser exigentes, capazes de “realinhar o rigor científico, 

a originalidade e a pluralidade na construção dos conhecimentos e em suas aplicações” 

(RODRIGUES, (2006, p.31).  

Considerando o que foi explanado acima, existem algumas razões que me 

motivaram para a escolha da Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica (AHF) como uma 

abordagem de pesquisa em meu estudo. A primeira está no fato de que ela vem ao encontro 

da proposta de Morin, Ciurana e Motta (2009, p.24), de que deve haver uma coerência 

epistemológica entre a teoria e o método. Isso quer dizer que ela é uma orientação 

metodológica complexa porque possui características do Pensamento Complexo. Por 

exemplo, ela visa compreender a relação todo e partes e vice-versa, uma vez que sujeito e o 

objeto dialogam constantemente no processo de tematização17, realizando movimentos 

dinâmicos, não lineares, recursivos e espirais, ou seja, ela ignora a dicotomia positivista 

sujeito e objeto e, portanto, se opõe à linearidade. Ela é subjetiva, e, por isso, valoriza a 

intuição, a imaginação e a criatividade, desprezando, assim, as conclusões finais, as 

verdades absolutas. Ela é sistêmica porque os temas, subtemas ou subsubtemas que 

revelam a essência do fenômeno podem ser representados por meio de um diagrama que 

mostra a relação todo e partes e vice-versa, no sentido de interpretar que estão interligados 

entre si em forma de rede, teia ou rizoma. Ela é qualitativa, pois desvenda qualidades como 

seu foco de investigação.   

                                                 
17 Esse termo será discutido mais adiante. 
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No entanto, mais importante, é que essa alternativa metodológica tem como objeto 

de estudo experiências de vida ou experiência vivida, pois, de acordo com McCoy (1993, 

p.04), citado por Freire (prelo), “o mundo não é fudamentalmente o que se pensa sobre ele, 

mas o que nele se vive”. Por conta disso, acredito que a AHF, como orientação 

metodológica, permite-me olhar para os fenômenos da experiência humana, que investigo 

com lentes poderosas que ampliam, abrangem e aprofundam, a realidade, a qual observo. 

Esse olhar será possível com a ajuda dos operadores cognitivos que irão me auxiliar tanto 

no processo de elaboração das atividades online quanto na interpretação dos textos.  

A Linguística Aplicada (doravante LA), nos últimos anos, tem ampliado suas áreas de 

atuação, em nível epistemológico e metodológico, em virtude de os problemas 

contemporâneos não serem unidimensionais, isto é, estáticos, inertes, fixos, dentre outros. 

Pelo contrário, os problemas do mundo real complexo são multidimensionais, como já foi 

dito, pois os eventos, os fenômenos são imprevisíveis, não lineares e dinâmicos.   

Assim, preocupada em acompanhar as mudanças no mundo contemporâneo, a LA 

passou de disciplinar, de interdisciplinar para transdisciplinar; além de questionar as crenças 

normativas, visa transgredir “política e teoricamente, os limites do pensamento e da ação 

tradicionais” (PENNYCOOK, 2006, p.82), em busca de construir conhecimentos híbridos, 

mestiços, seguindo, portanto, a nova tônica do fazer pesquisa em tempos complexos. 

Diante desse panorama, a LA transdisciplinar tem nos convidado a penetrar em 

campos tanto epistemológicos quanto metodológicos, que ignoram os dogmas calcados na 

verdade absoluta dos fatos, na generalidade e no controle positivista, com vistas a 

desestabilizar, como revela Fabrício (2006, p.58-59), os “conceitos naturalizados e 

desprendendo-se de consensos tranquilizadores”, no sentido de que “não se sabe onde vai 

chegar. Há metas, mas há, ao mesmo tempo, a clareza de que não pode predeterminar ou 

prescrever o próprio destino”. Por conta disso, a Abordagem Hemenêutico-Fenomenológica, 

do meu ponto de vista, se alinha à LA.  

A seguir, apresento maiores detalhes sobre a Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica.  

 

3.2 A ABORDAGEM HERMENÊUTICO-FENOMENOLÓGICA  

 

O enfoque metodológico escolhido para a realização desse estudo será a 

Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica, doravante AHF (FREIRE, 1998, 2007, 2008). 

Na realidade, essa nova opção metodológica foi introduzida na Linguística Aplicada  por 
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Freire (1998), uma linguista aplicada que, por meio de sua tese de doutorado realizada no 

Canadá, propôs com base em van Manen (1990), a junção de duas correntes filosóficas, a 

Fenomenologia e a Hermenêutica. Dessa união se originou a Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica que, desde então, tem servido de suporte metodológico para várias 

pesquisas de natureza qualitativa, vinculada às Ciências Humanas e, portanto, à LA. 

Esta abordagem tem sido desenvolvida no Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, programa esse que conta com diversas dissertações e teses defendidas, as 

quais a escolheram como opção metodológica. O programa ainda conta com o Grupo de 

Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica (GPeAHF), ao qual 

pertenço, que se reúne periodicamente para estudar, discutir e refletir sobre questões a 

ela referentes, bem como sobre suas implicações.  

Quanto à etimologia das palavras que compõem ou intitulam tal abordagem, a  

fenomenologia advém do grego phaenomenologia e significa “estudo daquilo que é 

percebido pelos sentidos ou pela consciência”. Assim, de acordo com Freire (1998, p.28), 

com base em van Manen (1990), a fenomenologia se encarrega de descrever fenômenos, a 

fim de  buscar a compreensão da essência ou da natureza da experiência humana.  

Separando os termos fenômeno e logia, eles se originam do grego phaino que 

significa faísca, ou seja, aquilo que é brilhante e logos que significa estudo, explicação. 

Assim, juntando os termos tem-se o “estudo do que brilha”, isto é, o conhecimento. No 

entanto, o termo phaino possui três núcleos de significado conforme sua ascendência indo-

europeia e grega. O primeiro núcleo significa fenêtre (fresta): abertura que permite ver o 

fenômeno. O segundo núcleo significa faísca: luz que ilumina. Por fim, o terceiro núcleo 

significa fenótipo: aquilo que se manifesta.  

Aranha (1997, p.149) revela que a fenomenologia é conhecida por ser a ciência dos 

fenômenos e a ciência das essências. Nesse último caso, procura estudar “essências 

(essências da percepção, essências da consciência) nas existências e espera chegar a uma 

compreensão do homem e do mundo a partir de sua facticidade.” Isso quer dizer que o 

homem se encontra num mundo em que suas ações são imprevisíveis, abertas, flexíveis e 

não lineares, e, portanto, não escolhidas, e são elas que atribuem, de acordo com Aranha 

(1997, p.149) “sentido à sua existência organizando os objetos do mundo à sua volta”. Dito 

de outra forma, é por meio da fenomenologia, ou melhor, de seu método que também se 

pode pensar, refletir e conhecer o mundo. 

A fenomenologia visa descrever um fenômeno da experiência vivida e vivenciada 

pelo ser humano, e não a explicar ou analisar esse fenômeno vivido ou experienciado. 
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Aranha (1997, p.149) assevera que a fenomenologia busca captar, fazer uma descrição 

direta da experiência como ela é, sem nenhuma consideração de sua origem psicológica ou 

de explicações causais que especialistas, historiadores ou sociólogos podem lhe atribuir. 

Isso significa que para a fenomenologia, por exemplo, um objeto, uma sensação, uma 

recordação devem ser estudados como um sujeito o vê, o percebe, “sem interferência de 

qualquer regra de observação cabendo a abstração da realidade e perda de parte do que é 

real” (REZENDE, 2010, p.30).  

van Manen (1990:36) revela que as experiências humanas podem ser resgatadas de 

maneira retrospectiva, a partir da descrição do fenômeno. Na abordagem hermenêutico-

fenomenológica, por exemplo, esse retorno, essa retrospecção se torna viável em função da 

textualização das experiências vividas, o que explica a natureza hermenêutica da 

abordagem. Moustakas (1994, p.13) parece corroborar essa questão, explicando que a 

Fenomenologia “envolve um retorno à experiência, a fim de se obter descrições abrangentes 

que forneçam uma base para uma análise estrutural reflexiva que retrate as essências da 

experiência.”  

Quanto ao significado da palavra hermenêutica, Hermann (2002, p.21-22) esclarece 

que há três interpretações que o explicam. A primeira encontra sua origem etimológica no 

verbo grego hermeneuein que significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e traduzir. 

A segunda do substantivo grego hermeneuein que traduzido significa interpretar. A terceira 

explicação revela que a palavra hermenêutica está ligada ao mito de Hermes, o mensageiro 

dos deuses gregos que usa sandálias aladas e tem capacidade de se movimentar entre 

lugares distantes e trazer à luz tesouros ocultos.  

Hermann (2002, p.15) explicita que a hermenêutica possui uma longa tradição 

humanística, que a vincula à interpretação de textos bíblicos, à jurisprudência e à filosofia 

clássica. Para tanto, a autora revela que em sua versão atual, refere-se à arte de obter 

sentidos explícitos ou ocultos de textos religiosos, jurídicos ou literários. Já em relação à 

palavra hermenêutica encontrada nos dicionários, Hermann (2002) informa que está 

vinculada à interpretação do sentido das palavras, arte de interpretar o que está nos 

símbolos e também interpretação científica baseada na realidade humana.  

Guelfi (2006, p.71) aclara que a hermenêutica é conhecida como a ciência do 

subjetivismo, uma vez que buscou a unidade perdida na relação sujeito e objeto na 

experiência do conhecimento. Para ela, o sujeito deve ser incluído no processo de 

conhecimento por meio de um “movimento circular em que, para se compreender uma 

experiência, é preciso ser capaz de partilhá-la com os demais atores envolvidos nela.”  

 



TECENDO TEIAS COMPLEXAS EM UM CURSO ONLINE PARA FUTUROS               
                                                PROFESSORES DE INGLÊS                                         103 

 

Como se pode notar, a hermenêutica questiona, opõe-se ao paradigma cartesiano-

newtoniano, o qual valoriza a verdade absoluta dos fatos, que vê a realidade de forma 

objetiva, que reduz o complexo em simples, que fragmenta as disciplinas e separa o sujeito 

de seu objeto de análise. Diante disso, Hermann (2002, p.160) explicita que a “hermenêutica 

quer fazer valer o fenômeno da compreensão diante da universalidade da metodologia 

científica.” Em outras palavras, a hermenêutica procura compreender o mundo não de forma 

quantitativa, explicativa e objetiva. Para a  hermenêutica, a compreensão do mundo ocorre 

de maneira qualitativa e subjetiva.   

Guelfi (2006, p.70) informa que a hermenêutica buscou abandonar o que Gadamer 

denominava de distanciamento alienante, em referência à objetividade do paradigma 

newtoniano-cartesiano, e procurou por uma visão mais subjetiva, que se dá através da 

interpretação de textos. De acordo com Guelfi (2006, p.76), a interpretação de textos 

permite a hermenêutica ser um método que mais se aproxima da realidade, tendo em vista 

que o real se revela e se esconde  na comunicação, ou seja, no texto.  

Desde a sua origem mitológica, a hermenêutica objetiva tornar explícito o implícito, 

da aparência buscar a essência, do presente buscar o ausente, com a finalidade de trazer o 

oculto, o significado nas entrelinhas, de descobrir a mensagem, no sentido de torná-la 

compreensível. Entretanto, para realizar isso, a hermenêutica necessita da linguagem. 

Hermann (2002, p.24) revela que ao usar a linguagem, a hermenêutica “renuncia à 

pretensão de verdade absoluta e reconhece que pertencemos às coisas ditas, aos 

discursos, abrindo uma infinidade de interpretações”. A verdade surge como revelação e, ao 

mesmo tempo, ocultamento. Ela é, portanto, temporal, provisória e imutável.  

A linguagem para a hermenêutica é importante porque serve como instrumento 

organizador da vida social. Por isso, Guelfi (2006, p.72), baseada em Gadamer, informa que 

a linguagem é mais do que um conjunto de representações, é o meio essencial para se 

estabelecer a comunicação.     

Enfim, para interpretar o mundo, a hermenêutica necessita de textos escritos, uma vez 

que seu objetivo é decifrar; interpretar, trazer o oculto; buscar os significados nas entrelinhas, 

no sentido de a partir da aparência buscar a essência; do presente buscar o ausente; das 

partes trazer o todo (HERMANN, 2002, p.21; SOKOLOWSKI, 2004, p.91) que subjazem a 

esses textos.  

Para Ricoeur (2001, p.144), no papel, o texto toma um sentido semântico, que não 

coincide mais com aquilo que o autor quis dizer:  
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Ahora bien, lo que acabamos de decir sobre la semântica profunda do texto, 
a la cual remite �i análisis estructural, nos invita a comprender que la 
intención o �i objetivo �in texto no �i, a título primordial, la intención �in 
autor, �in vivencias �in escritor a �in cuales será posible llegar, sino lo que 
quiere �i texto �i introducirmos um su sentido, �i decir – según um 
acepción �in término “sentido” – ponermos um la misma dirección. Si la 
intención �i la intención �in texto, y si esta intención �i la dirección que 
�ing abre para �i pensamiento, hay que comprender la semântica profunda 
um um sentido fundamentalmente dinâmico.  

 

Ainda de acordo com Ricoeur (2001, p.162), o texto é uma obra aberta, direcionada a 

um grande número de leitores. Cada leitor, no entanto, a partir de suas experiências vividas, 

interpretará esses textos de formas diferentes, uma vez que ele possui intencionalidades 

diferentes em função das percepções diferentes do mundo que tem ao seu dispor, graças as 

suas experiências de vida.  

Desse modo, segundo o autor, todo e qualquer texto é passível de ser interpretado e, 

por meio da interpretação, pode-se compreender um mundo possível. Para Ricouer (1988, 

p.121), “interpretar é explicitar o tipo de ser-no-mundo manifestado diante do texto.” Em 

outras palavras, ele considera a interpretação como um trabalho de pensamento que visa a 

decifrar o sentido oculto no sentido presente. 

Ricouer (1988, p.121) ainda explica que a hermenêutica busca pela interpretação, 

isto é, pelo dizer que ainda não foi dito e que se encontra em um evento, no texto ou no 

próprio existir. Afirma ainda que ela torna claros os sentidos, a fim de deixá-los conscientes.  

Considerando que as experiências de vida são fenômenos (van MANEN, 1990, p.63), 

o meio mais adequado, apropriado para investigá-los se dá por meio da textualização 

(RICOEUR, 2001, p.107). Para esse último autor, a textualização é obtida por meio de 

registros das experiências vivenciadas que servirão para leituras e futuras releituras e 

interpretações e reinterpretações, uma vez que o texto é aberto e multinterpretativo. 

Considerando que para a hermenêutica o que importa são os textos, Freire (prelo) esclarece 

que podem ser originalmente escritos ou transcritos de textos originalmente orais.   

Interpretando que a materialização da experiência humana ocorre por meio de 

registros escritos, no papel, o pesquisador pode capturar o fenômeno com maior isonomia, 

com mais atenção, uma vez que o texto é o produto externalizado da experiência vivida por 

pessoas. Nesse sentido, concordo com Pereira (2009, p.83), quando revela que “por meio 

da escrita, o pesquisador pode refletir e se conscientizar do significado interno de uma 

experiência vivida.”  

Além de corroborar Ricoeur sobre a importância da textualização, van Manen (1990, 

p.124) exalta a relevância da escrita, pois entende que ela possibilita o processo de idas e 
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vindas aos textos por várias vezes, entendendo que o pesquisador percorre caminhos não 

lineares, circulares e recursivos, que são realizados por meio da visitação, revisitação, nova 

visitação e nova revisitação aos textos, a fim de se chegar a novas interpretações, com o 

intuito de se atingir a essência do fenômeno investigado.  

A intenção de unir a fenomenologia à hermenêutica surgiu devido à possível 

complementariedade entre essas correntes filosóficas. Freire (1998), no entanto, não foi a 

primeira e nem a única a aproximar essas escolas filosóficas. Outras propostas de fusão 

entre elas ocorreram por parte de estudiosos da Fenomenologia e da Hermenêutica. 

Heidegger, segundo Freire (prelo), “procurava uma hermenêutica que lhe permitisse fazer 

uma investigação sistemática da questão do ser e, assim, cria um método – hermenêutico 

fenomenológico – que permite fazer a hermenêutica do dasein (“ser aÍ”) e dar conta da 

singularidade da vida”. Ricouer (1990), por outro lado, inverteu a proposição de Heidegger e 

sugeriu uma Fenomenologia Hermenêutica. Van Manen (1990, p.180-181), pensando a 

associação entre essas duas correntes filosóficas como alternativa metodológica, 

apresentou uma Hermenêutica Fenomenológica que:  

 

(…) tries to be attentive to both terms of its methodology: it is a descriptive 
(phenomenological) methodology because it wants to be attentive to how 
things appear, it wants to let things speak for themselves; it is an 
interpretative (hermeneutic) methodology because it claims that there are no 
such things as uninterpreted phenomena. The implied contradiction may be 
resolved if one acknowledges that the (phenomenological) “facts” of lived 
experience are always already meaningfully (hermeneutically) experienced. 
Moreover, even the “facts” of lived experienced need to be captures in 
language (the human science text) and this is inevitably an interpretive 
process. 

 

A unificação da Fenomenologia e da Hermenêutica parecem ser, em alguma medida, 

marcadas pelas respectivas formações acadêmicas dos filósofos proponentes de sua união. 

Por exemplo, de acordo com a percepção de Freire (2007), Ricoeur (2001) colocou ênfase 

na Hermenêutica. Para Freire (2007), o autor parecia estar preocupado com o fenômeno da 

interpretação. Van Manen (1990), por outro lado, tendeu à Fenomenologia. Freire (2007), no 

entanto, procura oferecer o mesmo status às duas correntes filosóficas e, por isso, opta por 

hifenizar a nomeação da abordagem, passando a denominá-la Hermenêutico-

Fenomenológica, usando esses dois termos como os qualificadores da abordagem que 

propõe.  

Assim, sustentando-se, principalmente, em van Manen (1990) e Ricoeur (2001), 

Freire (1998) entende que a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica  visa a descrever e 

interpretar fenômenos da experiência humana, buscando-lhe a essência, a identidade, que 
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emerge das experiências vividas. Em relação ao conceito de essência, van Manen (1990, 

p.10) revela que: 

 

The essence or nature of an experience has been adequately described in 
language if the description reawakens or shows the lived quality and 
significance of the experience in a fuller or deeper manner.  

 

Desse modo, a essência de um fenômeno indica como uma pessoa ou grupo de 

pessoas percebe esse fenômeno à luz de sua vivência, de sua experiência vivenciada de 

modo mais profundo, mais totalizante. Para tanto, o pesquisador hermenêutico-

fenomenológico, ao descobrir a essência do fenômeno, está ciente de que, conforme revela 

Freire (prelo), “nunca será possível desvendá-la na totalidade: trata-se de um paradoxo que 

evidencia que os fenômenos da experiência humana são fonte inesgotável de investigação, 

interpretações e reinterpretações”.  

Numa pesquisa que adota a AHF como alternativa metodológica, os vários 

instrumentos usados para a coleta de textos podem incluir questionários, entrevistas, 

conversas hermenêuticas, diários, sessões ou encontros reflexivos, sessões de 

visionamento, reflexões, autorreflexões, biografias, autobiografias, narrativas, histórias de 

vida, notas de campo, dentre outros (FREIRE, 2007). No entanto, com o surgimento das 

novas tecnologias de informação e comunicação, principalmente, com o advento da internet, 

novos instrumentos têm possibilitado a textualização dos fenômenos da experiência 

humana, por exemplo, as ferramentas do TelEduc, que foram usadas nesse estudo.  

Considera-se, portanto, que a AHF, enquanto alternativa metodológica, não busca a 

classificação, categorização, taxonomia ou teorização das experiências vividas, uma vez 

que a experiência humana, segundo van Manen (1990, p.78), não é simples. Pelo contrário, 

tal experiência é complexa, multidimensional, imprevisível, não linear, flexível e, portanto, 

irreversível, no sentido de que não se replica, se reproduz de novo. Nesse sentido, segundo 

Freire (prelo), deve-se levar em conta o momento sociohistórico-pessoal do pesquisador 

durante a sua fase de interpretação. Dito de outra forma, interpretar uma experiência vivida 

significa que ela não se repetirá no mesmo contexto, com os mesmos participantes e com o 

mesmo objetivo. Por isso, para a AHF, a experiência humana não pode ser pré-

categorizada, taxomizada.    

Para a AHF, é por meio da experiência vivida, a qual é textualizada, que busca a 

essência, a identidade de um fenômeno. Porém, para se chegar ao cerne de um fenômeno,  

isto é, à sua essência, torna-se necessário realizar a tematização da experiência 

investigada, uma vez que é por meio dela que se chega à identificação dos temas que 
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estruturam o fenômeno. Em outras palavras, é por meio do (s) tema (s) que podemos 

visualizar a estrutura do fenômeno que se está investigando.  

Os temas de um fenômeno da experiência humana são identificados, a partir de 

leituras atentas, minuciosas e detalhadas que o pesquisador faz dos textos coletados com 

vistas a compreender que elementos constituem um fenômeno e lhe dão identidade.  

Assim, de acordo com van Manen (1990, p.90), temas:  

 

… are not objects or generalizations; metaphorically speaking they are more 
like knots in the webs of our experiences, around which certain lived 
experiences are spun and thus lived through as meaningful wholes. Themes 
are the stars that make up the universe of meaning we live through. By the 
light of these themes we can navigate and explore such universes.  

 

Interpretando o conceito de van Manen (1990, p.90), a respeito dos temas que 

estruturam um fenômeno, observa-se que o autor metaforiza a compreensão desse conceito 

como estrelas que formam o universo. Levando isso em consideração, pode-se deduzir que, 

de certa forma, o autor parece retornar à etimologia do conceito de fenômeno no sentido de 

faísca ou aquilo que brilha, conforme se apresentou no início deste capítulo. Assim, os 

temas podem ser conceituados como unidades de significados que brilham, que iluminam, 

quando se faz uma leitura pormenorizada, refinada e ressignificada dos textos.  

Além do mais, os temas são termos escolhidos subjetivamente pelo pesquisador, 

com base nos textos que interpreta, para descrever e compreender uma experiência vivida 

materializada por meio desses textos, ou seja, os temas levam à compreensão dos 

significados que emergem das leituras e interpretações feitas. Assim, o papel do 

pesquisador hermenêutico-fenomenológico é ir em busca, por meio de um mergulho 

interpretativo (FREIRE, 2007), dos significados de uma experiência humana, pois elas 

estruturam o fenômeno pesquisado.  

Para tanto, o (s) tema (s), do ponto de vista da AHF, na visão freireana, não é/são 

objeto (s) e nem assunto (s). É/são, de fato, abstração (ões) extraída (s) a partir de unidades 

de significado e revelam, por sua vez, a estrutura do fenômeno. 

Freire (2007, p.05) chama a atenção para o fato de que encontrar e articular temas 

não parece ser uma tarefa fácil quando o pesquisador realiza poucas leituras nos textos. 

Freire (prelo), no entanto, revela que tal tarefa requer tempo e senso profundo de 

interpretação dos textos, “até que seja possível entrar em sintonia com eles e, enfim, 

entender o que expressam”, mergulhando nos textos.  
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Isso significa que de posse dos textos, o pesquisador ou pesquisadores adeptos 

dessa orientação metodológica devem, primeiramente, identificar as unidades de significado 

(FREIRE, 2007, 2008); posteriormente, devem voltar aos textos várias vezes, se for 

necessário, para a realização dos processos de refinamento e ressignificação, com o intuito 

de reduzir, de abstrair cada vez mais os sentidos, a fim de se chegar aos temas, subtemas, 

subsubtemas que revelam a essência do fenômeno pesquisado.   

Na tentativa de se encontrar os temas de um fenômeno, van Manen (1990, p.93) 

apresenta percursos que podem nortear o pesquisador quanto à tematização. Vale ressaltar, 

no entanto, que é no processo de tematização que se encontram os elementos mais 

essenciais da experiência humana:  

 

1- In the wholistic reading approach we attend to the text as a whole and 
ask, What sententious phrase may capture the fundamental meaning or 
main significance of the text as a whole? We then try to express that 
meaning by formulating such a phrase. 

2-In the selective reading approach we listen to or read a text several 
times and ask, What statement (s) or phrase (s) seem particularly 
essential or revealing about the phenomenon or experience being 
described? These statements we then circle, underline, or highlight. 

3-In the detailed reading approach we look at every single sentence or 
sentence cluster and ask, What does this sentence or sentence cluster 
reveal about the phenomenon or experience being described?  

 

A escolha do(s) passo(s) a ser (em) adotado (s) dependerá (ão) do pesquisador, isto 

é, para se obter o tema ou subtemas de um fenômeno da experiência vivenciada, ele poderá 

optar por seguir, adotar qualquer um dos passos de forma aleatória ou seguir os três passos 

conforme a sequência exposta.  

Na tentativa de tornar os percursos sugeridos por van Manen (1990, p.93) mais 

compreensíveis e operacionalizáveis, Freire (2006) os reinterpreta em procedimentos de 

investigação que denominou de rotinas de organização, interpretação e validação, com 

vistas a facilitar o modo como os agaéficos18 podem chegar à tematização de um fenômeno.  

O quadro, a seguir, elaborado por Freire (2007), apresenta as rotinas de organização e 

interpretação, mostrando como o pesquisador agaéfico deve proceder para chegar à essência 

do fenômeno pesquisado e evidencia o procedimento que adotei para a interpretação dos 

registros coletados: 

                                                 
18 Agaéficos corresponde à auto-nomeação adotada por pesquisadores que investigam e utilizam a 
Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica como orientação metodológica. Até o momento, tal 
adjetivo tem sido usado pelos membros do GPeAHF/CNPq (Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem 
Hermenêutico-Fenomenológica).   
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TTEEXXTTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  
 

  
  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO::   
IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
DDAASS  PPRRIIMMEEIIRRAASS  
UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  
SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  

  

  
  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  
RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

 

  
  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  
RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

  
  
  

  
  

DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDEE  
TTEEMMAASS,,    

SSUUBBTTEEMMAASS,,......  
  
  

 
Transcrição literal 

dos textos que 
capturam as 
experiências 
vividas pelos 

participantes e as 
informações por 
eles fornecidas 

 

 
Primeiras leituras 

e início da 
identificação das 

primeiras 
unidades de 

significado (as 
mais claramente 

perceptíveis) 

 
Releituras, 

questionamento 
da relevância das 

unidades de 
significado já 

estabelecidas e 
estabelecimento 

das primeiras 
articulações entre 

elas. Esse 
procedimento 
pode incluir a 

identificação de 
novas unidades 
de significado ou 

a exclusão de 
unidades 

anteriormente 
indicadas. 

 

 
Novas releituras e 
maior refinamento 

com possibilidade de 
confirmação/descart
e das unidades de 

significado e/ou  
articulações 

definidas 
anteriormente.  As 
abstrações obtidas 

vão sendo 
nomeadas por meio 

de substantivos 
 

 
A partir da 

confirmação dos 
refinamentos e 

abstrações 
obtidos 

anteriormente, 
identificação da 
relação temática 

entre as 
nomeações 

resultantes. A 
partir delas, 

definição dos 
temas, subtemas, 

sub-subtemas, 
sub-sub-

subtemas,... 
 

 
Quadro 1 : Rotinas de organização e interpretação (FREIRE, 2007:05) 

 
Em resumo, para a AHF, as experiências vividas e experienciadas tomam forma a 

partir da textualização e, posteriormente, com a tematização e, finalmente, com a 

interpretação dos temas, que representam a essência, a identidade do fenômeno analisado. 

O pesquisador, durante a fase de procura do tema ou temas, subtemas ou subsubtemas de 

um fenômeno, deve constantemente recorrer, retornar aos textos, a fim de chegar às 

unidades de significado que indiquem os sentidos realmente atribuídos por quem vivenciou 

o fenômeno sob investigação. Por exemplo, no capítulo de interpretação a seguir, as 

unidades de significado presentes nos excertos, estarão em negrito, mostrando como 

cheguei à essência dos temas.  

Esse processo de ir e vir constante do pesquisador aos textos seja na fase de 

textualização ou nas fases subsequentes, propostas por Freire (2007), garante à AHF 

confiabilidade e validade. Esse processo, por sua vez, é denominado de ciclo de validação 

(van MANEN, 1990, p.27). 

Além do mais, o ciclo de validação tem por meta permitir ao pesquisador confrontar 

os primeiros temas, subtemas, subsubtemas encontrados, com o intuito de confirmar ou não 

TTEEMMAATTIIZZAAÇÇÃÃOO  

CCIICCLLOO    DDEE    VVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  
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a coerência realizada nos primeiros levantamentos das unidades de significado durante o 

processo de descrição e interpretação do fenômeno.   

Penso que o ciclo de validação está diretamente ligado ao que Gadamer (1999, p.436), 

citado por Guelfi (2006, p.72), chama de esforço hermenêutico, ou seja, para a hermenêutica, 

uma de suas principais regras é entender “o todo a partir do individual e o individual a partir do 

todo.” Entretanto, para se realizar esse esforço, o pesquisador faz uso do movimento circular 

que vai do todo a parte e da parte ao todo. Nesse sentido, a hermenêutica parece ser um 

método hologramático e, portanto, um método complexo. 

Isso comprova que a AHF, como qualquer outra metodologia, possui rigor 

metodológico. Para tanto, o referido ciclo colabora para se validarem e confirmarem as 

interpretações das experiências vividas dos sujeitos, expressadas nos textos, a partir do 

movimento circular que o pesquisador realiza, com as idas e vindas aos textos, buscando 

confirmações, exclusões, reconfirmações das unidades de significado, para se chegar ao 

tema do fenômeno, como já indicado. Dito de outra forma, esse processo de validação ocorre 

por meio da busca por recorrências, reformulações e confirmações, reconfirmações dos 

temas, subtemas, subsubtemas na tentativa de se entender a essência, a identidade do 

fenômeno (FREIRE, 2007). 

A AHF, por ser uma alternativa metodológica vinculada às Ciências Humanas, 

pressupõe ser uma metodologia subjetiva19. Em razão disso, o pesquisador que a adota, 

deve estar ciente de que é impossível chegar a conclusões finais, a verdades absolutas 

sobre um fenômeno investigado, devido, principalmente, ao caráter semântico e polissêmico 

do (s) texto (s), uma vez que ele (s) gera (m) uma infinidade de interpretações possíveis.  

Sendo assim , vale ressaltar a observação de Ricoeur (2001, p.186):  

 

Um conclusión, si bien �i cierto que siempre hay más de um manera de 
interpretar um texto, no �i verdad que todas �in interpretaciones son 
equivalentes y que corresponden a lo que um �ingüí se llama rules of 
thumb (reglas empíricas) (...) Siempre �i possible abogar a favor o um 
contra de um interpretación, confrontar interpretaciones arbitrar entre ellas y 
buscar um acuerdo, incluso si este acuerdo no está a nuestro alcance.  

 

Isso significa que nunca se conhecerá por completo a essência, a identidade de um 

fenômeno, pois ele é vivo, mutável, passível de ser afetado com as imprevisibilidades, a não 

linearidade, as bifurcações, as incertezas de um mundo descontínuo de hoje. Por isso, 

deve-se olhar para a essência como algo provisório, inconcluso.  
                                                 
19 Enfatizo que as palavras subjetiva e subjetividade não são vistas nesse estudo como categorias da 
Psicologia Socio-histórico-cultural. 
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Ainda em se tratando da subjetividade na AHF, ela emerge quando o pesquisador ou 

pesquisadores, durante o processo de tematização dos textos, fazem as nomeações lexicais 

expressas por substantivos para designar os temas. Para Pereira (2009, p.83), essas 

escolhas lexicais se apresentam carregadas de conotações individuais. Isso significa que, 

quando pesquisadores diferentes interpretam o mesmo fenômeno da experiência humana, 

podem chegar a temas diversos, graças ao modo subjetivo como tal fenômeno é percebido 

para quem procura descrevê-lo e interpretá-lo.  

É preciso lembrar que como a materialização de textos é primordial para a AHF, 

nessa metodologia de pesquisa, por exemplo, não se usa o termo coleta de dados, porém 

coleta de textos. Assim, os textos coletados para a pesquisa em questão serão obtidos por 

meio de um curso online oferecido a futuros professores de inglês de um curso de 

Letras/Inglês, bem como por um diário de bordo escrito por mim, designer e professor-

formador. A ambientação para o registro de textos dos alunos será a plataforma TelEduc. 

Para finalizar o que foi discutido nessa seção, trago a definição de Freire (prelo), a 

respeito dessa orientação metodológica. Assim, para a autora, a AHF: 

 

... configura-se como uma orientação metodológica de natureza qualitativa, 
que visa descrever detalhadamente e interpretar fenômenos da experiência 
humana, objetivando aproximar-se de sua essência, por meio da 
identificação de temas hermenêutico-fenomenológicos que os caracterizam 
e lhes dão identidade. Embasa seus procedimentos interpretativos em 
textos que registram a (s) vivências (s) do fenômeno em foco, os quais são 
preservados, se escritos, ou transcritos, se orais. A essa etapa de 
textualização segue-se a tematização, caracterizada como o momento de 
mergulho interpretativo (Freire, 2010) que permite: identificar unidades de 
significado, refinar e ressignificar tais unidades (sem perder de vista os 
textos originais), até que seja possível identificar os temas hermenêuticos-
fenomenológicos e suas famílias, ou seja, os construtos que com eles 
compartilhem proximidade semântica mais expressiva”.  

 

Na seção, a seguir, justifico a razão pela qual decidi por realizar o curso de forma 

virtual e não presencial. 

 

3.3 EXPLORANDO OS BASTIDORES DO CURSO ONLINE 

 

Antes de contextualizar a pesquisa, apresentando o curso e seus participantes, 

discorro a respeito da fase preparatória para colocar o curso no ar. Assim, mostro a razão 

pela qual decidi realizar um curso online e descrevo as funcionalidades da plataforma 

TelEduc.  
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3.3.1 Revelando a razão da escolha de um curso online   

 

A minha ideia inicial era realizar minha pesquisa no curso de Letras/Inglês da 

universidade onde me graduei e que se localiza em uma cidade do Sul do Brasil, onde 

resido atualmente desde que me afastei em 2008, para cursar o doutorado. No primeiro 

semestre de 2009, consegui o aval da coordenadora da área de Língua Inglesa e também 

de alguns docentes da disciplina de Estágio Supervisionado desta universidade para iniciar 

o trabalho de pesquisa. Realizei, então, um instrumento de coleta, chamado de instrumento 

de sondagem (vide anexo 1), para aproximadamente 150 alunos da disciplina de Estágio 

Supervisionado, de 5 turmas, sendo duas do 5º ano, duas do 3º ano e uma do 2º ano, a fim 

de obter as questões que mais os afligiam e inquietavam em relação ao ensino e 

aprendizagem de Língua Inglesa. A partir dos apontamentos dos alunos nesse diagnóstico, 

eu desenvolveria o desenho do curso, a ser com eles desenvolvido, tomando por base os 

preceitos das Teorias da Complexidade. Assim, diante de seus depoimentos, os quais li 

cuidadosamente para o levantamento das preocupações, elaborei uma ementa para o curso 

que seria presencial.  

O curso estava marcado para o início de agosto. Entretanto, com a epidemia da gripe 

H1N1, vulgo gripe suína, que ocorreu na cidade, causando inclusive várias mortes, o início 

das aulas após as férias de julho foi adiado por quase um mês e meio. Ciente de que, ao 

retornarem às aulas, esses alunos teriam um calendário escolar sufocante, devido ao atraso 

de quase dois meses de aulas, ponderei que poderia não ser produtivo ministrar um curso 

presencial a esses alunos naquele momento. Diante disso, coloquei um outro plano em 

prática e me desloquei para o curso de Letras/Inglês, da universidade onde ministro aulas20, 

na região Centro-Oeste do Brasil, a fim de realizar a pesquisa.  

Contudo, no segundo semestre de 2009, eu ainda cursava uma disciplina, no 

meio da semana, no curso de Pós-Graduação em Psicologia da Educação, na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, de modo que se tornaria impossível viajar todas as 

semanas da cidade, onde ministraria o curso a São Paulo. Seria uma viagem de 

aproximadamente 1.000 quilômetros para ministrar um curso presencial com uma carga 

horária de 40 horas. Assim, surgiu a ideia de ministrar esse curso na plataforma 

TelEduc. No primeiro semestre de 2008, cursei a disciplina Aprendizagem e Formação 

de Professores em/para Contextos Mediados pelo Computador, no Programa de 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, na Pontifícia Universidade Católica de 

                                                 
20 Por essa razão, desloquei o meu olhar para o contexto onde ministro aulas, atentando-me para as 
contradições, as ambiguidades que mais me incomodavam, me inquietavam, a partir da leitura que 
fazia dos discursos e práticas dos alunos-professores.    
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São Paulo, e foi por meio dela que tive a oportunidade de ter acesso às plataformas 

TelEduc e Moodle.  

Toda essa mudança de planos ocorreu entre o fim de julho e início de  agosto de 

2009 e, por isso, tinha pressa em iniciar o curso online. Desse modo, fui para o outro 

contexto-alvo e pedi permissão da coordenação do curso para convidar os alunos do curso 

de Letras/Inglês para que participassem da minha pesquisa. Na oportunidade, tinha 

conversado com a minha orientadora e ela havia dito que seria interessante contar com a 

participação de alunos de todas as séries do curso e não apenas alunos dos 3º e 4º anos, 

que cursavam a disciplina de Estágio Supervisionado, pois teria uma opinião e visão do todo 

do curso de Letras/Inglês e não somente de algumas de suas partes.  

Ainda na primeira semana de agosto, dei encaminhamento à nova programação de 

pesquisa. Com a autorização da coordenação do curso e dos professores que se 

encontravam nas diferentes turmas no dia em que fui à universidade, dirigi-me a cada turma 

do período noturno, a fim de divulgar e convidar os alunos para participarem da minha 

pesquisa. Frisei que se trataria de um curso online sobre formação de professores de inglês 

e que as vagas estariam limitadas a 12, de modo que, preferencialmente, gostaria de contar 

com 3 alunos de cada turma. Para não incomodar e atrapalhar as aulas, disse aos alunos 

que esperaria pelos interessados no auditório, durante o intervalo, para informações mais 

detalhadas sobre o curso.  

O número de interessados foi de aproximadamente 35 alunos. Comentei no auditório, 

o objetivo do curso e disse que se chamaria Sala de aula virtual: futuros professores de 

inglês se (in)-formando sobre o processo de ensino/aprendizagem de Língua Inglesa. 

Utilizei, então, com eles, o mesmo instrumento investigativo que havia usado na primeira 

universidade. Solicitei-lhes que expressassem os conflitos que mais os inquietavam sobre o 

ensino e aprendizagem de Língua Inglesa. Também deixei claro que para realizar o curso, 

eles deveriam preencher alguns requisitos, como ter e-mail e acesso fácil ao computador, 

principalmente, à internet.  

De volta a minha residência, li cuidadosamente os depoimentos de cada interessado 

registrados por meio do instrumento diagnóstico e, a partir dos tópicos mais recorrentes por 

eles sugeridos, elaborei a ementa. Depois eu a enviei, via e-mail, para os 35 alunos, a fim 

de que tomassem conhecimento do curso e seus objetivos e, caso desejassem realizar o 

curso, enviassem a mim, professor-formador, uma mensagem manifestando tal interesse. O 

critério de aceite para participar do curso foi: os doze primeiros alunos que confirmassem 

por e-mail o desejo em participar seriam os escolhidos. Dentre os 35 alunos, 22 alunos 

manifestaram interesse em realizar o curso e enviaram mensagens no prazo estipulado por 
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mim. Assim, optei por seguir o curso com 22 alunos. Porém, assim que o curso iniciou, 4 

participantes não se manifestaram nas primeiras atividades e, por isso, o curso terminou 

com 18 alunos.  

Na segunda metade de agosto, confirmei a possibilidade de participação dos alunos 

e, nesse ínterim, abri o curso na plataforma TelEduc. Como nunca havia ministrado um 

curso online antes, passei a aprender a mexer no ambiente. Fiz a inscrição dos alunos na 

plataforma e enviei um e-mail para eles, mencionando que havia feito suas inscrições e em 

breve receberiam uma senha para acessar a plataforma. De posse das senhas, deveriam 

entrar no ambiente, a fim de se familiarizarem até o meu retorno à universidade para dar um 

curso rápido de como lidar com o TelEduc.  

A primeira atividade solicitada por mim na ferramenta agenda era a de que se 

apresentassem na ferramenta perfil. O interessante era que eu me encontrava no Sul do 

Brasil e eles no Centro-Oeste e, alguns deles, quando surgiam dúvidas, por exemplo, como 

entrar na plataforma, como proceder para preencher o perfil, como anexar fotos, entre 

outras, enviavam-nas por e-mail. Todavia, como o ambiente é fácil de se usar, poucos 

alunos tiveram dúvidas. Assim, o curso realmente começou no dia 30 de agosto e se 

estendeu até o dia 15 de dezembro de 2009.  

No desenvolvimento da segunda atividade online, no início de setembro, retornei à 

universidade. Porém, antes de viajar, disponibilizei, com a segunda atividade na ferramenta 

agenda, um recado aos participantes de que estaria no auditório da universidade, na hora 

do intervalo, com o intuito de explicar o funcionamento da plataforma, por exemplo, como 

anexar arquivos, mexer nos fóruns de discussão.  

Na reunião presencial, os alunos sugeriram a possibilidade de tornar o curso um 

projeto de ensino, para que, ao seu final recebessem certificados para fins de atividades 

complementares. Assim, entrei em contato com a Pró-Reitoria de Ensino sobre a 

possibilidade de institucionalizar o curso na forma de um projeto de ensino. Fui aconselhado 

a escrever um projeto de ensino e registrar como coordenador um outro docente, tendo em 

vista que me encontrava afastado e não poderia assumir compromissos na instituição. 

Diante disso, elaborei o referido projeto, tornando a Coordenadora do Curso de 

Letras/Inglês, a coordenadora do projeto.  

Nesse projeto, minha função foi professor colaborador, embora todo o 

desenvolvimento do curso tenha sido realizado por mim. Uma das alunas que era 

responsável pelo recebimento, fotocópia e distribuição dos artigos foi oficialmente nomeada 

também como colaboradora do projeto. Quinze dias depois de seu envio para a Pró-Reitoria 

de Ensino, o projeto foi aprovado. Em janeiro de 2010, com o término do curso, escrevi o 
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relatório final do curso, enviei à Coordenadora do Curso de Letras/Inglês para ler, assinar e 

enviar à Pró-Reitoria de Ensino. Em maio de 2010, os certificados, com uma carga horária 

de 40 horas, foram entregues aos participantes do curso. 

Durante a realização do curso online, estive em contato presencial com os 

participantes por duas vezes: a primeira, como já disse, em setembro para explicar como o 

ambiente funcionava, e um segundo encontro, no final de novembro, fim do semestre letivo 

dos participantes, para colher as assinaturas e autorizações dos alunos referentes às 

documentações do Comitê de Ética, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

assim como para que respondessem a um questionário de ordem pessoal para a pesquisa 

(vide anexo 2). Também nesse encontro, agradeci o empenho dos alunos durante a 

realização do curso online. 

A seguir, descrevo a plataforma TelEduc, com suas ferramentas e funcionalidades. 

 

3.3.2 Descrição e funcionalidades da plataforma Tel Educ 

 

Entre as plataformas grátis disponíveis na internet como TelEduc e Moodle, por 

exemplo, optei pelo TelEduc. Foram duas as razões que me motivaram a ministrar o curso 

supracitado para futuros professores de inglês nessa ambientação, confome explicitado por 

Rocha (2002, p.197): primeiro por ser um ambiente de fácil acesso a pessoas que não 

detêm um profundo conhecimento em informática; segundo por ser flexível no que se refere 

ao seu manuseio e também por apresentar um conjunto enxuto de funcionalidades.  

Rocha (2002, p.197) revela que o TelEduc é um ambiente de Educação a Distância, 

que foi desenvolvido para criação, participação e administração de cursos na Web. Ele foi 

criado em 1997, pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED), da UNICAMP, 

tendo como princípio básico, a formação de professores para a Informática na Educação. 

Sua metodologia foi embasada num conceito de formação centrada na construção 

contextualizada do conhecimento. Esse ambiente computacional foi idealizado de maneira 

participativa, em que todas suas ferramentas foram idealizadas, projetadas e depuradas, a 

partir das necessidades sugeridas e relatadas por seus usuários. O TelEduc foi criado em 

função de um elemento central, qual seja, a ferramenta Atividades. Essa ferramenta 

apresenta as atividades a serem desenvolvidas durante o curso.  

A página inicial do TelEduc é composta por duas partes: à esquerda, há um menu 

com as ferramentas que poderão ser utilizadas durante o curso e, à direita, a agenda, na 

qual se encontra o conteúdo a ser desenvolvido no desenrolar do curso. Assim, ao entrar 

na plataforma, o aluno depara-se com a agenda que contém as informações atualizadas, 
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as dicas e as sugestões do formador para os alunos. O objetivo dessa disposição é 

organizar e situar o aluno a respeito dos procedimentos que serão realizados ao longo 

do curso.  

A agenda serve como um canal de comunicação entre o formador e os alunos e 

nela constam as informações que o formador diria, por exemplo, numa aula presencial. 

O conteúdo da agenda poderá ser alterado, atualizado periodicamente pelo formador, 

dependendo da dinamicidade do curso.  

Todas as ferramentas do TelEduc podem ser visualizadas na página inicial ou 

podem aparecer somente aquelas desejadas pelo formador, dependendo da dinâmica do 

formador em relação ao curso. Isso significa que o formador pode oferecer diferentes 

ferramentas em momentos diversos do curso, dependendo da metodologia adotada por 

ele. Em suma, as ferramentas podem ser disponibilizadas e retiradas a qualquer 

momento, ficando a critério do formador.  

O TelEduc oferece três grupos de funcionalidades: ferramentas de coordenação, 

ferramentas de comunicação e ferramentas de administração. No primeiro grupo, se 

encontram as três ferramentas que organizam e propulsionam as ações de um curso: a 

agenda, já descrita, o histórico, que organiza e armazena de maneira cronológica todas 

as agendas do curso e a ferramenta dinâmica que é o espaço onde o formador expõe 

aos alunos informações sobre o curso, por exemplo, ementa, carga horária, objetivos do 

curso, avaliação, bibliografia, o que é esperado deles, dentre outros. 

Outras ferramentas fazem parte desse grupo. Por exemplo, a ferramenta leituras 

é o espaço onde o formador disponibiliza artigos, sugestões de revistas, jornais, 

endereços na web, isto é, material bibliográfico para o curso. Já a ferramenta material de 

apoio é usada para disponibilizar informações úteis relacionadas à temática do curso, 

por exemplo, documentos, imagens, vídeos, entre outros. A ferramenta parada 

obrigatória, de acordo com Moraes (2002:205), se assemelha à ferramenta atividades, e 

seu uso está vinculado à necessidade de o formador desencadear reflexões e 

discussões entre os participantes ao longo do curso. As ferramentas perguntas 

frequentes e grupos também fazem parte das ferramentas de coordenação. Na primeira, 

os alunos depositam suas dúvidas ao longo do curso e, na segunda, são criados 

subgrupos de trabalho em que os alunos são organizados, a fim de facilitar o 

desenvolvimento de tarefas. 

No espaço do grupo das ferramentas de comunicação se encontram o correio 

eletrônico, bate-papo, grupos de discussão, fóruns de discussão, mural, portfólio, diário 

de bordo e o perfil. O correio eletrônico, bate-papo, grupos de discussão e os fóruns de 
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discussão constituem ferramentas internas ao ambiente, isto é, para se ter acesso às 

informações e às mensagens, é preciso estar conectado ao TelEduc para, então, poder 

participar das discussões e realização das tarefas.  

No correio eletrônico, todos os participantes podem receber e enviar mensagens por 

meio dessa ferramenta. No entanto, todos os participantes, a cada acesso, devem verificar 

seu conteúdo, seu recurso, a fim de checar as novas mensagens. O bate-papo permite que 

alunos e os formadores mantenham uma conversa em tempo real. Os horários para o bate-

papo, com a presença dos formadores, são informados na agenda. Grupos de discussão é o 

espaço onde os participantes e formadores podem discutir determinado assunto de 

interesse geral. A ferramenta fóruns de discussão permite acesso a uma página onde se 

encontram tópicos que estão em discussão. O acompanhamento da discussão ocorre por 

meio da visualização, de forma estruturada, das mensagens enviadas e a participação se dá 

por meio do envio de mensagens.   

O portfólio, por sua vez, é uma ferramenta por meio da qual os alunos armazenam os 

textos produzidos e arquivos trabalhados ao longo do curso. Esses textos podem ser 

compartilhados com os demais alunos do curso, de modo que cada aluno pode, por 

exemplo, ler os portfólios dos demais colegas e comentá-los ou eles poderão ser apenas 

compartilhados com o formador do curso. O diário de bordo é uma ferramenta, que permite 

o registro, pelo aluno, de suas experiências, dificuldades, anseios, sucessos, 

questionamentos e dúvidas no desenrolar do curso, visando o desencadeamento de 

reflexões. Tais registros poderão ser ou não ser compartilhados. Em caso de 

compartilhamento, podem ser lidos ou comentados pelos outros participantes. O mural é o 

espaço onde os alunos ou o formador poderão disponibilizar sugestões, recados, dicas, 

avisos, links interessantes encontrados na internet, ou seja, informações relevantes para o 

desenvolvimento do curso. Por fim, o perfil é o espaço onde os participantes podem se 

conhecer a distância, mencionando o que fazem, o que gostam de fazer, seus hobbies, 

sua família, sua cidade, sua profissão, seu trabalho, entre outros. Essa ferramenta 

permite também que os alunos busquem, por exemplo, em atividades de formação de 

grupos, pessoas com interesses em comum.  

No terceiro e último grupo estão as ferramentas de administração que são aquelas 

que prestam apoio em termos de gerenciamento da parte administrativa do curso, por 

exemplo, o gerenciamento de alunos e de formadores, de inscrições, datas de início e de fim 

de curso, dentre outros. Elas são, na realidade, ferramentas de apoio à autoria, as quais 

permitem ao formador transferir para o TelEduc todo o material didático a ser usado no 

curso e que necessita ser inserido em ferramentas de conteúdo como leituras, material de 

apoio, atividades, dentre outras. Essa ferramenta também auxilia o formador a atualizar as 
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informações nas ferramentas agenda e dinâmica de grupo, bem como checar a ferramenta 

acesso, que visa acompanhar e gerenciar a frequência diária dos alunos, nas várias 

ferramentas do curso. Finalmente, novas ferramentas estão disponíveis no TelEduc, como o 

interMap. Essa ferramenta tem por objetivo permitir aos formadores visualizar a interação 

dos participantes do curso nas ferramentas correio, fóruns de discussão e bate-papo, 

facilitando o acompanhamento do curso.  

Para fins de visualização, mostro, a seguir, a página inicial da plataforma TelEduc, 

conjuntamente com suas ferramentas:  

 

 

Figura 1 : Página inicial do curso no TelEduc 

 

Na seção, a seguir, discorro sobre o instrumento de sondagem e a ementa do curso, 

que é o resultado da aplicação desse instrumento aos interessados em realizar o curso 

online.  
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3.3.3 O instrumento de sondagem: sua aplicação e re sultado  

 

Mesmo ciente dos conceitos do novo paradigma, pensava não ser fácil 

operacionalizar os preceitos da Teoria da Complexidade para o campo educacional. Esse 

parecia ser o meu desafio, ou seja, levar para a educação seus princípios, pressupostos, 

preceitos revestidos por meio dos operadores cognitivos da complexidade e, a partir daí, 

operacionalizá-los de modo que eu, designer e professor-formador, visse o foco de estudo 

de maneira mais ampla, integrada, interconectada como um sistema complexo, em que 

partes/todo e vice-versa, assim como as suas relações inter e intrassistêmicas pudessem 

ser levadas em consideração e não negligenciadas, eliminadas, como ocorria no paradigma 

newtoniano-cartesiano, em que se privilegiavam as partes em detrimento do todo.  

Além do mais, quando pensei em desenhar um curso, seguindo as orientações do 

Pensamento Complexo, eu, o designer e professor-formador, estava ciente de que nesse 

novo paradigma as concepções de ensino e aprendizagem, de aula, de professor, de aluno, 

de avaliação, de escola, de sala de aula, de material didático, de metodologia , entre outros, 

eram outras, uma vez que nesse paradigma, as práticas pedagógicas devem ser  

contextualizadas, sistêmicas, centradas na relação todo e partes e vice-versa,  na 

complexidade, na interacão, na não linearidade, na transdisciplinariedade, no diálogo, na 

recursividade e na superação ou não das contradições existentes no mundo complexo, entre 

outros, ou seja, tinha consciência dessas novas concepções e de suas implicações. Por 

isso, o meu papel era de fundamental importância nesse contexto, pois girava em torno de 

construir práticas pedagógicas inovadoras, instigadoras, desafiadoras, autônomas, criativas, 

críticas, produtivas, reflexivas e transformadoras e, ao mesmo tempo, apaixonantes, 

acolhedoras, respeitosas, capazes de produzir momentos de reflexão, de aprendizagem, de 

desenvolvimento individual e coletivo.  

Buscava, de certa forma, que os alunos se dissociassem, em alguma medida, das 

antigas práticas calcadas no paradigma tradicional e viessem a se tornar mais responsáveis, 

compromissados, independentes e coprodutores de saberes, conjuntamente comigo. Nesse 

sentido, concordo com Behrens (2005, p.81), quando revela que a prática pedagógica 

complexa visa a substituir o escute, leia, decore e repita, por uma prática pedagógica que 

instigue professor e aluno a trabalharem em parceria, sobretudo focada no respeito, na 

ética, na responsabilidade, no compromisso, com o intuito de se criar um ambiente de sala 

de aula voltado para questões contextualizadas, globalizadas e planetárias, que atendam às 

reais necessidades dos alunos, principalmente, no que diz respeito ao que ocorre fora do 

contexto escolar para que esses alunos sejam capazes de enfrentar uma realidade em 
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constante movimento, evolução e ebulição. Em outras palavras, buscava criar um curso 

vivo, que dialogasse com o contexto cotidiano dos alunos. 

Suanno (2010, p.213), sob o olhar da complexidade, revela que “qualquer processo, 

quando iniciado, é desorganizado enquanto não há a delimitação do que se pretende, e isso 

engloba o planejamento, a elaboração de uma aula, o processo de ensino e aprendizagem.” 

A autora informa ainda que essa desorganização simboliza o confronto entre a ordem e a 

desordem, entre a complexidade e a linearidade.   

Assim, baseado em Suanno (2010, p.213), pensei que seria relevante iniciar o curso 

com o levantamento das reais necessidades dos alunos, ao invés de preparar uma ementa 

prescritiva. Diante disso, elaborei um instrumento de sondagem para que os interessados 

em realizar o curso explicitassem as questões concernentes ao ensino e aprendizagem de 

Língua Inglesa que mais os afligiam, para, então, servirem de conteúdo a ser discutido 

online.  

Nesse instrumento deveriam apontar, por ordem de importância, no máximo seis 

questões sobre o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa que mais os inquietavam, de 

certa forma para, posteriormente, eu desenhar um curso orientado com base nessas 

necessidades.  

Essa proposta de contextualizar o conteúdo do curso online, focando nas questões 

mais intrigantes sobre o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa na concepção dos 

futuros professores, encontra-se no fato de que, ao negociar o conteúdo com os alunos para 

realizar um curso que atenda aos seus anseios e aos seus desejos, levo em consideração o 

operador cognitivo reintrodução do sujeito cognoscente, pois ao exporem os seus problemas 

sobre o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa, os quais se deparam na universidade 

como aprendizes ou nas escolas onde atuam como estagiários ou professores-substitutos, 

privilegio o aluno como sujeito participante do processo. Se caso tivesse imposto o conteúdo 

a ser discutido a eles, estaria, provavelmente, impondo uma realidade descolada dos seus 

reais problemas.  

O instrumento de sondagem foi respondido por 35 alunos, porém naquele momento, 

não tinha ideia de quem faria o curso online em sua íntegra. Por conta disso, a ementa foi 

elaborada com as contribuições desses alunos que responderam ao instrumento de 

sondagem.  
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Apresento, a seguir, um quadro que evidencia as coincidências sobre as 

inquietações dos 18 participantes21 do curso, que autorizaram a publicação dos textos 

produzidos por eles ao longo do curso online:  

 

Inquietações manifestadas  Participantes  
Formação de professores/formação 

tecnológica 
Alfredo, Ágata, Aninha, Clara, Hermes, 

Janaína, Lívia, Luísa, Manuela, Michele, 
Nina, Olix, Patrícia, Rosa e Sueli 

Ensino da gramática Alfredo, Ágata, Janaína, Luísa, Nina e 
Olix 

Métodos no ensino de línguas Clara, Michele, Nina, Olix, Patrícia e Sueli 
Habilidade oral Clara, Janaína, Manuela, Nina, Patrícia e 

Rosa 
Políticas públicas Alfredo, Aninha, Hermes, Janaína e Rosa 

Motivação Alfredo, Julia, Lisa, Patrícia e Sueli 
Recursos didáticos Alfredo, Evanir e Olix 

Planejamento Evanir e Lisa 
Interação Janaína e Rosa 
Avaliação Aninha 
Interação Janaína, Rosa 

Estratégias de aprendizagem Julia 
 
Quadro 2 : Inquietações sobre o ensino e aprendizagem de inglês dos participantes do curso online. 

 

Diante das questões apresentadas no instrumento de sondagem, elaborei, como já 

foi mencionado, uma ementa para o curso online, com base nas inquietações mais 

recorrentes, próximas e pertinentes. Para tanto, pensando na duração do curso, tive de 

priorizar algumas questões a serem abordadas. Por conta disso, optei pelas cinco primeiras, 

levando-se em consideração, como já disse, as mais recorrentes. Foram elas, a formacão 

do professor, o método no ensino de línguas, as quatro habilidades da língua22, a gramática 

no ensino de língua estrangeira e políticas públicas no ensino de línguas estrangeiras. A 

próxima seção, portanto, trato da ementa do curso.  

 

3.3.4 A ementa do curso online   

 

Após redigir a ementa, seguindo as orientações expostas acima, anexei-a ao e-mail e 

enviei-a aos 35 alunos os quais haviam respondido ao instrumento de sondagem, elaborado 

                                                 
21 Levando-se em consideração o operador cognitivo ético (MORAES & VALENTE, 2008, p.51), os 
nomes dos participantes são fictícios e, inclusive, foram sugeridos por eles.  
22 Embora as habilidades de ouvir, escrever e ler não tenham sido contempladas pelos alunos no 
instrumento de sondagem, decidi tratá-las no curso, tendo em vista que não posso pensá-las e 
trabalhá-las separadamente.  
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com o intuito de definir o conteúdo do curso online a ser ministrado. Dito de outra forma, 

daquela aparente desordem proveniente das respostas dos alunos emergiu uma ordem 

provisória.   

O quadro 3, a seguir, apresenta a ementa do curso online, que foi enviada aos 

alunos e que contém todas as informações necessárias para seu desenvolvimento. 

Curso: Sala de aula virtual: professores de inglês se (in) formam sobre o 
processo de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa  

 
Ementa:  
O curso pretende discutir seis questões mais recorrentes oriundas de um 

levantamento diagnóstico realizado por futuros professores de Língua Inglesa. As questões 
são: formação de professores, a questão do método, as quatro habilidades linguísticas, o 
ensino de gramática, políticas públicas no ensino de línguas.   

 
Objetivo:  
Discutir questões que afligem futuros professores de inglês no que se refere ao ensino 

e aprendizagem, num espaço online. 
 

Duração do curso:  10 semanas  
 

Início do curso:  primeira semana de setembro   
 

Término do curso:  primeira semana de novembro 
 

Número de vagas:  12 
 
 

Conteúdo Programático 
1.  Formação do professor de Língua Estrangeira 

 
1.1 Formação pedagógica 
1.2 Formação linguística 
1.3 Formação tecnológica 

 
 

2. O método no ensino de Língua Estrangeira  
 

2.1 Um passeio pelos métodos no ensino de línguas 
2.2 Existe um método eficaz no ensino de línguas?   

 
3. As quatro habilidades linguísticas no ensino de Língua   
            Estrangeira 

 
3.1 Compreensão e produção do discurso oral (ouvir e falar) 
3.2 Compreensão e produção do discurso escrito (leitura e escrita) 

 
4. A gramática no ensino de Língua Estrangeira 

 
             4.1       O ensino da gramática ao longo dos tempos 
             4.2        O ensino da gramática de Língua Estrangeira sob uma perspectiva  
                          contemporânea  
  

5. Políticas Públicas no ensino de línguas estrange iras 
5.1 Aspectos políticos da formação de professores e de uma política de  

                                       ensino de línguas estrangeiras 
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Quadro 3 : A ementa do curso online 

 

Dos cinco tópicos propostos na ementa, apenas três deles foram tratados 

explicitamente no curso. Os subsistemas discutidos foram: o Método no Ensino de Língua 

Estrangeira, As Quatro Habilidades Linguísticas no Ensino de Língua Estrangeira e a 

Gramática no Ensino de Língua Estrangeira. Entretanto, muitos foram os imprevistos que 

surgiram ao longo do curso que impossibilitaram o não cumprimento da ementa por 

completo: diversos feriados; falecimento de um professor na Universidade, que culminou na 

suspensão das aulas por 3 dias; alguns alunos não cumpriram as atividades nos dias 

negociados, atrasando o andamento do curso; o ônibus escolar que cobre uma área de 

aproximadamente 80 quilômetros, teve falhas mecânicas e, por isso, não transportou os 

alunos à universidade por 2 dias; ocorreram casos de dengue entre os alunos; alguns 

alunos participaram na organização de eventos na instituição; os alunos do 4º ano estavam 

envolvidos com a escrita e defesa de monografias de final de curso, assim como com o 

Estágio Supervisionado, entre outros. No entanto, ao se pensar, desenhar e ministrar um 

curso de natureza complexa, imprevistos de alguma sorte já eram esperados por mim.  

Embora as questões Formação de Professores de Língua Estrangeira, Políticas 

Públicas no Ensino de Língua Inglesa não tenham sido tratadas explicitamente no curso, 

elas não foram descartadas, pois foram abordadas implicitamente ao longo das discussões 

online. Isso ocorreu porque o curso foi concebido de tal forma que um assunto se conectava 

a outro, dada à interconectividade e à interligação existentes entre os tópicos abordados. 

Esse diálogo de um tópico com outro demonstrou que havia um movimento circular, espiral, 

e recursivo, de modo que a questão do Método toca na questão da Formação de 

Professores que, por sua vez, se liga ao assunto das Políticas Públicas no Ensino de Língua 
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Estrangeira, graças, como já disse, à interconectividade estabelecida entre as partes com o 

todo e vice-versa.  

Finalizada a apresentação da ementa do curso online, discorro, a seguir, a respeito 

do contexto da pesquisa, os seus participantes e os instrumentos da pesquisa usados para 

o registro dos textos.  

 

3.4 O CONTEXTO DA PESQUISA  

 

O contexto da pesquisa foi um curso online intitulado Sala de aula virtual: futuros 

professores de inglês se (in)-formando sobre o processo de ensino e aprendizagem de 

Língua Inglesa, veiculado pela plataforma TelEduc. Participaram opcionalmente desse 

curso, 18 alunos, de um curso de Letras/Inglês, de uma universidade pública estadual, 

situada na região Centro-Oeste do Brasil. Esse curso foi gratuito e oferecido sob a forma de 

projeto de ensino, com uma carga horária de 40 horas. Ele ocorreu de 30 de agosto a 15 de 

dezembro de 2009.  

 

3.5 OS PARTICIPANTES DO CURSO ONLINE 
 

Como disse acima, o curso online contou com a participação de 18 alunos do curso 

de Letras/Inglês. Desses 18 participantes, 15 eram do sexo feminino e 03 do sexo 

masculino. Em relação aos participantes, o grupo foi formado apenas 01 aluno do 2º ano, 09 

alunos do 3º ano e 08 alunos do 4º ano. Na realidade, fui professor dos alunos dos 3º e 4º 

anos. O aluno do 2º ano não foi meu aluno na graduação, pois me encontrava afastado, 

porém, no ano de 2007, ele participou como aluno ouvinte das aulas de um projeto de 

ensino de Língua Inglesa oferecido e ministrado por mim, à época, para os alunos do 2º ano 

do curso de Letras/Inglês. Olix, por sua vez, cursava o último ano do Ensino Médio, porém  

participava das aulas do referido projeto.  

No quadro 4, a seguir, apresento os nomes fictícios dos alunos23, assim como a  

série do curso, a idade e a profissão deles, à época da coleta dos textos.  

 

 

                                                 
23 Todos os procedimentos éticos foram aprovados pelo Comitê de Ética, da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, conforme constante deste volume (vide anexo 3), sob o Protocolo de 
Pesquisa número 206/2010, de 09/08/2010. 
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Nome do  participante  Série Faixa etária  Profiss  

 
 

Ágata 3º ano 17 a 25 anos Vendedora 

Alfredo 4º ano 17 a 25 anos Policial Militar 

Aninha 4º ano 17 a 25 anos Secretária Escolar 

Clara 3º ano 26 a 35 anos Professora Primária 

Evanir 4º ano 17 a 25 anos Funcionária Pública 

Hermes 3º ano 26 a 35 anos Policial Militar 

Janaína 3º ano 17 a 25 anos Estudante 

Julia 3º ano 27 a 46 anos Secretária 

Lisa 4º ano 17 a 25 anos Estudante 

Lívia 4º ano 17 a 25 anos Estudante 

Luísa 3º ano 26 a 35 anos Agricultora 

Manuela 4º ano 17 a 25 anos Auxiliar de Cartório 

Michele 4º ano 17 a 25 anos Auxiliar Administrativo 

Nina 3º ano 17 a 25 anos Atendente de Creche 

Olix 2º ano 17 a 25 anos Estudante 

Patrícia 3º ano 26 a 35 anos Estudante 

Rosa 3º ano 26 a 35 anos Policial Militar 

Sueli 4º ano 27 a 35 anos Professora Primária 
      

 Quadro 4 : Apresentação do perfil dos participantes do curso 

 
 
Como se pode observar, nenhum aluno do curso online é professor de inglês seja em 

escolas de idiomas ou em escolas particulares e públicas. A maioria exerce profissões outras que 

não estão relacionadas ao contexto escolar, exceto Clara, Nina e Sueli que atuam na Educação 

Infantil. Embora nenhum dos participantes seja professor de inglês, todos, no entanto, revelaram 

que possuem alguma experiência em sala de aula nessa disciplina, por intermédio do Estágio 

Supervisionado, inclusive Olix habitualmente costuma substituir professores de Língua Inglesa em 

escolas estaduais e municipais de Língua Inglesa. 

A faixa etária da grande maioria dos participantes está entre os 17 e 25 anos. Um segundo 

grupo bem menor inclui aqueles com faixa de idade entre 26 a 35 anos e, por fim, apenas uma 

participante está na faixa etária entre 36 anos e 46 anos. Portanto, o público-alvo do curso online 

pode ser considerado como  jovem.   

No quadro 5, registram-se o contato dos participantes com a Língua Inglesa nos Ensinos 

Fundamental e Médio, em escolas de idiomas e a participação deles em projetos de Ensino e 

Extensão na área de Língua Inglesa dentro e fora da universidade em que estudavam, até o 

momento da coleta dos textos:  
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Nome fictício do 
participante 

Contato com a Língua Inglesa em ordem 
cronológica 

Participação em projetos de 
Ensino, Extensão sobre a 

Língua Inglesa na Universidade 
ou fora dela 

Alfredo (1) Ensino Fundamental; 
(2) Ensino Médio e Escola de idiomas; 
(3) Curso de Letras  

Projeto de Ensino – English on 
Campus24/2007 

Ágata (1) Ensino Fundamental; 
(2) Ensino Médio; 
(3) Curso de Letras   

Nenhum 

Aninha (1) Ensino Fundamental; 
(2) Ensino Médio;  
(3) Curso de Letras e Escola de idiomas 

Projeto de Ensino – English on 
Campus/2007 

Clara (1) Ensino Fundamental; 
(2) Ensino Médio; 
(3) Curso de Letras   

Nenhum 

Evanir (1) Ensino Médio; 
(2) Curso de Letras  

Projeto de Ensino – English on 
Campus/2007 

Hermes (1) Ensino Médio;  
(2) Curso de Letras 

Nenhum 

Janaína (1) Ensino Médio; 
(2) Curso de Letras 

Nenhum 

Julia (1) Ensino Fundamental; 
(2) Ensino Médio; 
(3) Curso de Letras 

Nenhum 

Lisa (1) Ensino Fundamental; 
(2) Ensino Médio;  
(3) Curso de Letras 

Projeto de Ensino – English on 
Campus/2007 

Lívia (1) Curso de Letras Projeto de Ensino – English on 
Campus/2007 

Luísa (1) Ensino Fundamental; 
(2) Ensino Médio; 
(3) Curso de Letras  

Nenhum 

Manuela (1) Ensino Fundamental; 
(2) Ensino Médio e Escola de Idiomas; 
(3) Curso de Letras 

Cursos promovidos pela 
Associação de Professores de 
Língua Inlgesa do Estado de 

origem dos estudantes 
Michele (1) Ensino Fundamental; 

(2) Ensino Médio; 
(3) Curso de Letras e Escola de Idiomas   

Projeto de Ensino – English on 
Campus/2007 

Nina (1) Ensino Fundamental; 
(2) Ensino Médio e Escola de Idiomas;  
(3) Curso de Letras   

Nenhum 

Olix (1) Ensino Médio e Aulas particulares; 
(2) Curso de Letras e Escolas de Idiomas 

Nenhum 

Patrícia (1) ensino Fundamental;  
(2) Curso de Letras 

Nenhum 

Rosa (1) Ensino Médio; 
(2) Curso de Letras e Escolas de Idiomas 

Nenhum 

Sueli (1) Ensino fundamental;  
(2) Ensino Médio;  
(3) Curso de Letras  

Projeto de Ensino – English on 
Campus/2007 

 

Quadro 5 : Contato dos participantes do curso com a Língua Inglesa e sua participação em projetos. 

                                                 
24 O projeto de ensino English on campus era um curso de inglês, nível pré-intermediário, realizado 
durante todo o ano de 2007. Foi destinado aos alunos do 2º ano de Letras, à época. As aulas eram 
ministradas a cada 15 dias, às sextas-feiras, das 14 horas às 18 horas, no campus da universidade. 
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Como se observa, a grande maioria estuda inglês desde o Ensino Fundamental. 

Alguns, por sua vez, tiveram contato com a Língua Inglesa a partir do Ensino Médio, pois no 

Ensino Fundamental, estudaram espanhol. A razão para isso foi que residem em cidade que 

faz  fronteira com o Paraguai, no estado de Mato Grosso do Sul, na qual se oferece a 

Língua Espanhola no Ensino Fundamental. Já aqueles que cursaram a disciplina de inglês 

desde o Ensino Fundamental residem na cidade onde se encontra a universidade, bem 

como em outra vizinha a ela, separada apenas pelo Rio Miranda.  

Quero enfatizar que no questionário coloquei outras opções em relação aos contatos 

em termos de diferentes contextos de aprendizagem de inglês, os quais não surgiram no 

quadro acima, porque os alunos não se enquadraram neles. As opções foram: pré-escola, 

educação infantil, viagens a países de Língua Inglesa e cursos de Língua Inglesa no 

exterior.  

O quadro 6 mostra a participação dos pesquisados em cursos de inglês anterior e/ou 

concomitante ao curso de Letras/Inglês com a respectiva duração.  

 
Nome do participante do 

curso 
Quando iniciou a cursar 

inglês 
Quanto tempo estudou  

Alfredo Durante o Ensino Médio 04 anos 

Aninha Durante o Curso de Letras 01 ano 

Manuela Durante o Ensino Médio 03 anos e meio 

Michele Durante o Curso de Letras 02 anos 

Nina Durante o Ensino Médio 03 anos 

Olix Durante o Ensino Médio e o 
Curso de Letras 

06 meses/Ensino Médio e 06 
meses/Curso de Letras 

Rosa Durante o Curso de Letras 01 ano 

 
Quadro 6 : Início do estudo de inglês pelos participantes e sua duração 

 

Apenas Alfredo, Manuela e Nina estudaram inglês em escolas de idiomas antes de 

entrar para o curso de Letras. Olix assevera que fez aulas particulares durante 06 meses, 

quando estava no Ensino Médio e voltou a estudar inglês ao entrar no curso de Letras. 

Como também fizeram Aninha e Michele.  

O quadro 7 apresenta as razões desses alunos para estudarem inglês em outros 

locais além da escola e da universidade. 
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Nome dos participantes e 
contexto em que iniciou a estudar 

inglês 

Razões para cursarem inglês, além da escola e da 
universidade 

Alfredo/ Ensino Médio Dificuldades de aprendizagem e mercado de trabalho. 

Aninha/Curso de Letras Maior aproveitamento do curso/aulas na universidade 
são insuficientes para adquirir conhecimento. 

Manuela/Ensino Médio Aprecia a Língua Inglesa desde o primeiro contato no 
Ensino Fundamental; considera uma língua universal; 

deseja ser professora de inglês. 

Michele/Curso de Letras Dificuldades no curso 

Nina/Ensino Médio Interferência da mãe, porém gostou ainda mais da 
disciplina na escola. 

Olix/Ensino Médio Ser um bom professor; sempre quis falar fluentemente a 
Língua Inglesa. 

 
Quadro 7 : Razões para se aprender inglês em contextos extraescola ou extrauniversidade. 

 

Como se pode notar, os motivos apresentados pelos participantes em cursar a 

Língua Inglesa, além da escola e da universidade, são diversos. Vão desde a interferência 

da mãe, da importância da Língua Inglesa no mercado de trabalho, as dificuldades no 

Ensino Médio e no curso universitário, passando pelo desejo de serem bons profissionais.  

No próximo quadro, revelo a razão, o motivo dos demais participantes em não cursar 

inglês em escolas de idiomas.  

 
Nome do 

participante 
do curso 

Razão para não cursarem inglês paralelamente ao cur so de Letras  

Alfredo Dificuldades financeiras, falta de tempo 

Ágata Trabalho o dia todo e inclusive aos sábados 

Clara Falta de tempo: trabalho e família 

Evanir Dificuldades financeiras 

Hermes Dificuldades financeiras 

Janaína Dificuldades financeiras 

Julia Dificuldades financeiras 

Lívia Na cidade onde mora não há escolas de idiomas 

Luísa Não revelou o motivo 

Manuela Não há um curso avançado de inglês na cidade 

Nina O curso de inglês que fez paralelo ao Ensino Médio auxiliou muito para o 
ingresso na universidade 

Patricia Não revelou o motivo 

Sueli Falta de tempo 

 
Quadro 8 : Razões para não cursarem inglês além universidade 
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Como se observa, o maior empecilho para os alunos não cursarem inglês, além da 

universidade, encontra-se nas dificuldades financeiras. Isso se justifica porque a maioria dos 

participantes exerce profissões não rentáveis, dificultando, assim, um investimento na 

própria formação. Outros motivos apareceram, tais como: falta de tempo, excesso de 

trabalho, problemas familiares, ausência de uma escola de línguas na cidade onde mora, 

havendo aqueles que optaram por não revelar o motivo.  

Os alunos também se queixaram do próprio Curso de Letras pelo fato de não 

promover projetos de extensão e de ensino na área de inglês. Para eles, o último projeto de 

ensino relacionado à Língua Inglesa foi realizado em 2007, o English on Campus. Esse 

projeto foi realizado pelos alunos, à época no 2º ano, e que, por ocasião da coleta dos 

textos, estavam no 4º ano. Portanto, os alunos do 2º e do 3º anos não fizeram nenhum 

curso dentro da área de inglês. Eles alegaram que este curso online era o primeiro realizado 

por eles na área de inglês. Enfim, essa radiografia mostrou quem são os participantes, suas 

profissões e a ligação deles com a Língua Inglesa na escola e na universidade.  

 

3.6 OS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Abordo, a partir de agora, os instrumentos de registro dos textos. Assim, 

primeiramente, teço considerações sobre o diário de bordo, usado por mim, designer, 

professor-formador e pesquisador e, posteriormente, discorro sobre os instrumentos usados 

pelos alunos para a geração dos textos quando da participação do curso online.  

 

3.6.1 O diário de bordo do designer,  professor-formador e pesquisador  

 

Bailey (1980, p.215) entende por diário como um relato em “primeira pessoa de uma 

experiência de ensino e aprendizagem de uma língua, documentada através de passagens 

regulares, francas”. Seguindo esse raciocínio, Batista (2004, p.33) informa que o diário tem 

servido como um instrumento particular para o professor ou aprendiz desabafarem, em 

primeira pessoa, sentimentos, angústias, dúvidas, conceitos, ações, reações, visões, 

crenças e atitudes sobre, por exemplo, o processo de ensino e aprendizagem.   

Porter et al (1990), citados por Liberali (1999, p.23), revelam que o diário visa a 

documentar reações a materiais lidos, palestras, seminários, projetos sobre 

desenvolvimento de materiais, observações de aula e preparações de curso. Os autores 

enfatizam ainda que o uso de diários possibilita o desenvolvimento de descrições das aulas 
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por parte de aprendizes, professores ou professores-formadores para, posteriormente, 

realizarem reflexões sobre essas descrições. Richards (1991), também citado por Liberali 

(1999), informa que os diários possuem duas formas de escrita: a individual e a colaborativa.  

A inserção do diário, como instrumento de pesquisa, nasceu da minha necessidade de 

contar com interlocutores mais experientes, que estivessem comigo diariamente, no sentido de 

trocar informações, idéias, conselhos, inquietações e dúvidas, isto é, de me ajudarem no 

momento de pensar e elaborar atividades online complexas, tendo em vista que desempenhava 

três papéis distintos e complexos: designer, professor-formador e pesquisador. Esses 

interlocutores seriam a minha orientadora e colegas do curso de doutorado. Agora, se fosse 

amigo de Morin, gostaria de tê-lo também como meu interlocutor. Assim, esse instrumento era 

revelador do meu processo de (re)-formação como designer, professor-formador e pesquisador.  

Em relação a isso, Liberali (1999, p.03) revela que: 

 

... o diário possa ser um instrumento para a transformação do indivíduo uma 
vez que, através dele, o sujeito tem a oportunidade de escrever sobre sua 
ação concreta e também sobre teorias formais estudadas. Além disso, por 
sua característica escrita, o diário permite um distanciamento e organização 
do pensamento, que poderá servir como contexto para o desenvolvimento 
da reflexão crítica.  

 

Quanto aos registros nesse instrumento, costumava realizá-los semanalmente e, em 

algumas vezes, quinzenalmente. Isso, no entanto, dependia da atividade online proposta. 

Entretanto, eram escritos às terças-feiras: dois dias antes do término de uma atividade na 

plataforma TelEduc, e dois dias antes do início de uma nova ação online. Assim, através dele 

também objetivava refletir sobre o desenvolvimento da atividade da semana ou das semanas, 

além de visualizar e antecipar as próximas etapas online. Ao todo, foram feitos oito registros 

nesse período.  

 

3.6.2 Relacionando às atividades complexas às ferra mentas do TelEduc  

 

Seguindo a linha de raciocínio de que deve haver uma coerência entre teoria, método e 

estratégias de ação e vice-versa, a fim de evitar uma pseudocomplexidade (MORAES; 

VALENTE, 2008, p.58), descrevo as atividades (estratégias de ação), que foram pensadas e 

postas em prática, de acordo com os operadores cognitivos da complexidade. Dito de outra 

forma, com o auxílio desses princípios, viso a construir atividades complexas em que o sujeito e 

objeto estejam entrelaçados e não separados como ocorre no paradigma da simplificação. 
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Como foi revelado anteriormente por Moraes e Valente (2008, p.09), os operadores 

cognitivos nos auxiliam a trabalhar, a compreender e a por em prática o Pensamento 

Complexo. Nesse caso, eles nos ajudarão a compreender melhor os fenômenos educativos 

(NAVAS, 2010, p.87), com vistas a sairmos do pensamento linear.  

Entretanto, antes de iniciar o curso online, considerava-o um sistema complexo 

composto por partes que se inter-relacionam. Assim, os participantes, eu, designer, 

professor-formador e pesquisador, o ambiente TelEduc, os computadores, as regras do 

curso, os materiais lidos e pesquisados, o objeto compartilhado, dentre outros, eram partes 

que interagiam continuamente, tendo em vista que esse sistema era aberto, vivo, 

imprevisível, não linear e dinâmico. Em razão disso, encontra aí o operador cognitivo 

sistêmico-organizacional.  

A minha atitude de designer, professor-formador e pesquisador de não impor uma 

ementa prescritiva, impositiva baseada naquilo que eu (grifo meu) pensava ser interessante 

para os alunos sobre o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa e, ao invés propor aos 

alunos que expressassem através de um instrumento de sondagem, as questões que mais 

os afligiam, inquietavam, incomodavam para serem discutidas em um curso, demonstra que 

já iniciei o curso, tentando superar e substituir uma visão conservadora, em que o aluno é 

visto como objeto, por uma visão complexa, em que ele é sujeito, produtor e responsável por 

seus próprios conhecimentos. Agindo assim, ativei o operador cognitivo da reintrodução do 

sujeito cognoscente, uma vez que resgato o sujeito que fora esquecido pelo paradigma 

newtoniano-cartesiano, dando aos alunos, a oportunidade de desenvolver um curso, em 

função das suas necessidades.   

Navas (2010, p.99) revela que quando se introduz o sujeito no processo, reconhece-

se, admite-se que existem diferentes níveis de realidade e não apenas um único. Nesse 

sentido, vejo que cada aluno, por exemplo, que se interessou em realizar o curso online tem 

ou teve uma experiência de vida e de ensino e aprendizagem de inglês diferente dos demais 

alunos que também se interessaram pelo curso. Assim, ao propor o instrumento de 

sondagem tinha consciência desse fato, por acreditar que quando se trabalha com as 

múltiplas realidades, pode-se ter uma visão mais abrangente, profunda e ampla do todo.  

Tendo a ementa pronta, a partir das reais necessidades dos alunos, podia-se 

imaginar que iniciei o curso online, seguindo-a de forma linear. Ledo engano. A ementa com 

os assuntos para mim era apenas um norte, um guia do que seria tratado no curso, isto é, 

ela representava o todo, porém faltava decidir por qual tópico iniciaria a discussão online. 

Foi então que preferi instigar os alunos, levando-os a escrever um relato sobre a razão da 

escolha do curso de Letras/Inglês. Essa atividade deveria ser disponibilizada no portfólio, 
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em que todos os participantes deveriam ler e, consequentemente, tomar ciência sobre o que 

motivou cada aluno cursar Letras/Inglês, uma vez que em sala de aula presencial raramente 

os alunos têm ciência da razão que levou os colegas a essa opção. Também escrevi o meu 

relato, destacando o motivo pelo qual optei por cursar Letras/Inglês, porque tanto eu, o 

designer e professor-formador, quanto os alunos somos participantes desse todo. Isso quer 

dizer que não apenas os alunos executaram as atividades, eu também as realizava, pois 

fazia parte desse todo complexo.  

Com a atividade acima, também solicitei que escrevessem uma narrativa sobre como 

foi o seu processo de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa. Essa atividade também 

deveria ser disponibilizada no portfólio. Entretanto, disponibilizei a minha própria narrativa de 

aprendizagem de Língua Inglesa e sugeri que a lessem. Após a escritura das narrativas, 

pedi a eles que compartilhassem suas narrativas no portfólio, a fim de que todos pudessem 

ler e refletir sobre elas.  

Após lerem as narrativas da comunidade online, criei um fórum de discussão para 

que as narrativas compartilhadas fossem discutidas, bem como o relato da escolha do curso 

de Letras/Inglês, a fim de que pudessem refletir sobre o que os outros colegas fizeram ou 

fazem para construir conhecimento na Língua Inglesa e o porquê da razão de os colegas 

optaram por cursar Letras/Inglês. Percebi, no fórum de discussão, que foram expostos aos 

mesmos métodos de ensino: o método da gramática e tradução. Por conta disso, surgiram 

muitas dúvidas, inquietações sobre o método ideal, razão pela qual foi decidido começar a 

discussão online a partir do tópico O método no ensino de Língua Estrangeira. Para instigar 

os alunos, elaborei a seguinte pergunta para começar a discussão: O que sei sobre 

metodologias no ensino de inglês?  

Dois operadores cognitivos emergiram nessas duas primeiras atividades online. O 

primeiro é novamente o operador cognitivo da re-introdução do sujeito cognoscente. Ele 

reaparece, quando peço para os alunos escreverem suas narrativas sobre o processo de 

ensino e aprendizagem de inglês, bem como um relato sobre a escolha do curso de 

Letras/Inglês e do compartilhamento desses textos, foi decidido o assunto pelo qual o curso 

online deu início. Assim, ao solicitar essas atividades, procurei resgatar as experiências, as 

vivências dos alunos, tornando-as molas propulsoras para dar início ao curso.  

O segundo operador que aparece nessa atividade é o hologramático. Ele surge, 

quando peço aos alunos que leiam as narrativas e os relatos de seus colegas e discutam no 

fórum de discussão. As narrativas e os relatos representam as partes. Ao passo que os 

comentários, as discussões dos alunos a respeito deles são o todo, uma vez que cada parte 

contém marcas do todo e o todo contém marcas das partes.    
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Na tentativa de desmitificar as crenças sobre o melhor método, enviei no material de 

apoio, o artigo intitulado A história do ensino de inglês no Brasil, de Dörthe Uphoff (2008), 

para ser lido. Após o prazo de leitura, abri um fórum de discussão em que deveriam debater 

sobre a leitura. Para nortear a discussão, elaborei três questões, a fim de instigá-los, 

provocá-los, no sentido de construírem conhecimento. As perguntas eram: 1) Qual a relação 

que posso fazer desse artigo com a minha e as demais histórias de aprendizagem de inglês 

dos integrantes da comunidade virtual as quais estão contidas nas narrativas? 2) O que 

esse artigo me diz e me provocou (caso tenha provocado algo) a respeito de ensinar e 

aprender inglês na atualidade? 3) As ideias centrais desse artigo correspondem àquelas 

discutidas no fórum sobre O que sei sobre metodologias no ensino de inglês?    

Por meio da pergunta de número 3, por exemplo, utilizo o operador cognitivo 

recursivo, uma vez que procuro romper com a causalidade linear, pensando no curso 

apenas para frente. Pelo contrário, as perguntas permitem que os alunos façam o processo 

de idas e vindas, para que possam pensá-las, desenvolvê-las através de um processo 

circular, espiral entre partes e todo e todo e partes.  

A discussão entre os participantes e eu, designer, professor-formador e pesquisador 

do curso sobre o fórum de discussão O que sei sobre metodologias no ensino de inglês? 

causou uma desordem nos alunos, pois as crenças deles sobre o melhor método caíram por 

terra. Diante disso, algumas questões acenderam a discussão online, como classes 

superlotadas, pouca carga horária da disciplina de Língua Inglesa, desmotivação do aluno 

da escola pública em se dedicar à aprendizagem da Língua Inglesa, desmotivação e 

incompetência linguística e comunicativa do professor desse contexto em criar métodos 

alternativos, significativos e relevantes para um ensino e aprendizagem de inglês efetivo, 

dentre outros aspectos.  

Com base nessas reflexões, enviei para leitura no material de apoio, o artigo de 

Paiva (2009), intitulado O ensino de Língua Estrangeira e a questão da autonomia. Para a 

execução dessa atividade, solicitei que individualmente os alunos deveriam redigir um texto 

reflexivo sobre a seguinte questão: Existe um método ideal para ensinar e aprender inglês 

na escola pública? Essa reflexão, por sua vez, foi pautada, pensando no operador cognitivo 

recursivo, no sentido de que os alunos deveriam realizar o processo de idas e vidas e vice-

versa no que tange às discussões dos fóruns anteriores, em suas experiências anteriores  e 

nos artigos de Uphoff (2008), bem como o de Paiva (2009), para proceder o seu objetivo. 

Feito isso, a atividade proposta deveria ser enviada para a ferramenta diário de bordo.  

Após a escritura da reflexão por cada aluno, comuniquei a eles na agenda, que 

enviassem, como já disse, para o diário de bordo, de modo compartilhado para que todos 
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tivessem acesso à leitura. Quando todos disponibilizaram suas reflexões, pedi que lessem e 

tecessem comentários a respeito de, pelo menos, quatro reflexões dos colegas e enviassem 

essa atividade para a ferramenta diário de bordo.  

Nas reflexões individuais e comentadas, percebi o desejo de as aulas de inglês 

serem norteadas, voltadas para a habilidade oral, pois, de acordo com os alunos do curso, 

tanto eles quanto os alunos das escolas públicas, onde realizam ou realizaram estágio, 

almejavam usar a Língua Inglesa para fins de comunicação. No entanto, notei um certo 

consenso entre os alunos a respeito da descrença e desmotivação referente ao ensino 

dessa habilidade da língua em escolas públicas, pois as discussões online apontaram para 

o fato da impossibilidade de se ensinar o aluno a falar inglês na escola pública.  

Nessa atividade, manifestam-se dois operadores cognitivos. O primeiro é o da 

recursividade, pois para fazerem a reflexão, os alunos não precisam apenas do novo artigo 

sugerido por mim, o de Paiva (2009). Eles necessitam também do artigo discutido online 

anteriormente, o de Uphoff (2008), bem como de suas interpretações das discussões nos 

fóruns de discussão anteriores, realizando o caminho de idas e vindas.  

O outro operador cognitivo que se destaca nessa atividade é o hologramático. Ele 

aparece, quando solicito aos alunos que leiam todas as reflexões dos colegas, que estão 

compartilhadas e, então, escolham quatro delas, as quais consideram significativas, 

relevantes e interessantes para comentarem, ou seja, para cumprirem essa atividade, os 

alunos deveriam ler todas as reflexões de seus colegas e, então, deveriam escolher quatro 

delas para refletirem. Com isso, todas as reflexões dos alunos representam o todo e as 

quatro reflexões lidas, comentadas e escolhidas por eles são as partes, as quais contêm 

elementos desse todo.  

Considerando a descrença por parte dos alunos em relação ao não aprendizado da 

habilidade da fala na escola pública, que fora apresentada na reflexão dos alunos, pensei 

em discutir online As quatro habilidades linguísticas no ensino de Língua Estrangeira. Para 

isso, criei um fórum de discussão, a fim de que compartilhassem a seguinte questão: É 

possível ensinar e aprender as quatro habilidades da língua (ler, escrever, falar e ouvir) na 

escola pública? Ressaltei, na agenda, que deveriam discutir, refletir, exemplificar e 

questionar a respeito dessa pergunta, porém sempre levando em consideração os estágios 

ou substituições que fizeram em Língua Inglesa nas escolas públicas, assim como poderiam 

se basear em suas experiências como aprendizes dessa língua nas escolas onde estudam 

ou estudaram ou na própria universidade. Também foi aconselhado a eles que se 

fundamentassem nas discussões online anteriores.  
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A grande maioria dos alunos no fórum disse acreditar na possibilidade de se ensinar 

e aprender as quatro habilidades da Língua Inglesa na escola pública. Entretanto, notei que 

alguns outros alunos incrédulos apresentaram empecilhos, dificuldades para que um ensino 

efetivo das quatro habilidades fosse praticado pelo professor. Os motivos giraram em torno 

de turmas numerosas, alunos desmotivados, falta de materiais didáticos e eletrônicos nas 

escolas. Além disso, alguns alunos não entenderam como as quatro habilidades poderiam 

ser trabalhadas em sala de aula de forma integrada.  

Essa proposta de atividade foi pautada pelo operador cognitivo reintrodução do 

sujeito cognoscente, tendo em vista que gostaria de perceber dos alunos, o conhecimento 

prévio, anterior que possuem sobre a possibilidade ou não de se ensinar e aprender as 

quatro habilidades da língua na escola pública. Na reflexão, os alunos apontaram a 

dificuldade apenas da habilidade da fala, porém não se pode ensinar apenas uma 

habilidade, uma vez que existe uma integração entre elas. Por isso, optei por propor um 

fórum de discussão que tratasse das quatro habilidades e não de uma apenas.  

No entanto, antes de propor um fórum de discussão a respeito das quatro 

habilidades da língua, optei por realizar um trabalho de pesquisa coletivo. Revelei que 

deveriam formar grupos de 4 ou 5 alunos, e cada grupo deveria escolher a habilidade da 

língua que gostaria de ser estudada por eles. Nesse trabalho de pesquisa, deveriam se 

orientar, atentando-se aos seguintes tópicos: 1) definição da habilidade estudada; 2) 

objetivos e finalidades dessa habilidade; 3) razões para se ensinar e aprender essa 

habilidade; 4) principais vantagens e desvantagens de se usar essa habilidade; 5) exemplos 

práticos de ações dessas habilidades em sala de aula; 6) referências bibliográficas.  

A apresentação do trabalho de pesquisa coletivo deveria ser feito em forma de Power 

Point, com três a cinco lâminas, as quais deveriam ser compartilhadas com todos e 

encaminhadas ao mural para que, posteriormente, todos tivessem acesso para a realização 

da leitura.   

Nessa atividade, o operador cognitivo hologramático se destaca, porque embora 

cada habilidade da língua fosse abordada separadamente pelos alunos, ao expor seus 

trabalhos no mural e com o debate, os alunos perceberam que essas partes não significam 

nada quando isoladas. Pelo contrário, conscientizaram-se que as habilidades da língua são 

comunicáveis, dialogam entre si, formando um todo conectado.  

Meu objetivo nessa atividade era incentivar e dar aos alunos a autonomia de 

consultar, de buscar outros referenciais teóricos e práticos, a priori, sem a minha 

intervenção, que extrapolassem aqueles escolhidos por mim, no sentido de abrir espaço 

para que fizessem pesquisas em livros, revistas eletrônicas disponíveis na internet, pois com 
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o surgimento do computador e das redes de informação ampliaram-se as fontes, os 

recursos para que os alunos realizem pesquisas e, consequentemente, se tornem 

autônomos para construir conhecimento. Entretanto, mesmo desejando tornar os alunos 

mais independentes no quesito de busca de textos para o trabalho de pesquisa, alguns 

grupos recorreram a mim, solicitando textos concernentes ao seu tópico de pesquisa. Diante 

das solicitações, não pude negar, e encaminhei para o material de apoio, alguns artigos 

referentes ao tópico de cada grupo. As referências desses artigos, por sua vez, constam na 

ementa.   

Para a execução dessa atividade, informei aos alunos na agenda que a preparação, 

a organização e a escolha dos textos deveria ser realizada por meio dos fóruns de 

discussão que abri, para cada grupo, na plataforma TelEduc. Por exemplo, o grupo que 

optou por discutir sobre a habilidade de leitura deveria trabalhar no espaço que criei para 

eles e assim sucessivamente.  

Os alunos para a execução da pesquisa recorreram tanto a textos impressos, como 

livros, artigos quanto a textos digitais disponíveis na internet. Nas discussões em seus 

fóruns, por exemplo, percebi que eles negociaram as partes que gostariam de abordar no 

trabalho, a respeito das quatro habilidades.   

Considerando que cada aluno ficou responsável por um tópico concernente a sua 

habilidade da língua, eles ora enviavam suas contribuições para o próprio fórum de 

discussão, usando o recurso copiar e colar, com a apresentação de excertos que 

consideravam importantes sobre o foco em estudo; ora encaminhavam para o portfólio o 

artigo completo para a leitura do grupo. Entretanto, quando não conseguiam encaminhar por 

nenhuma outra ferramenta do TelEduc o material desejado, pediam socorro a mim. Assim, 

solicitava a eles que enviassem o material via meu e-mail particular e, então, inseria na 

plataforma para que tivessem acesso ao material.  

Após a disponibilização das lâminas e do texto por parte dos grupos, abri um fórum 

de discussão para a realização de um debate sobre os trabalhos de cada grupo. Nesse 

debate, deveriam construir conhecimento no tocante às dúvidas, aos questionamentos, às 

inquietações ao novo, que emergiram, a partir da apresentação das lâminas.  

Percebi através do trabalho de pesquisa realizado por eles, com a disponibilização 

das lâminas no mural e com a discussão do trabalho no fórum de discussão, que isso 

possibilitou uma construção, reconstrução e criação de novos conhecimentos, pois antes 

dessa atividade ser realizada, por exemplo, os alunos não tinham consciência de que as 

quatro habilidades da língua deveriam ser ensinadas de forma integrada. Além disso, muitos 

não acreditavam na possibilidade delas serem trabalhadas na escola pública. Esse novo 
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conhecimento causou uma desordem nos alunos, porém com exemplos práticos trazidos 

pelos autores que pesquisaram, com as contribuições dos colegas e do professor-formador 

auto-organizaram.  

Por detrás desse debate estão os operadores cognitivos dialógico, recursivo e 

hologramático. Por exemplo, em relação às habilidades da língua, possuíam a crença de 

que poderiam ser ensinadas de forma separada, porém as leituras que fizeram, revelaram 

que elas devem ser ensinadas de forma integrada. Assim, havia um embate dialógico entre 

as teorias implícitas com as teorias explícitas. Talvez a desmitificação dessas crenças tenha 

sido colaborada pelo movimento recursivo que fizeram por meio das interações entre os 

alunos, com as lâminas, com os autores que leram, etc. O operador hologramático surge 

quando da junção das várias partes, qual seja, a leitura dos artigos, as interações entre os 

grupos, assim como no debate, a leitura das lâminas, formou-se um todo, como já disse, 

renovado, reconstruído.   

Com quase dois meses de curso em andamento, decidi que estava na hora de os 

alunos colocarem em prática os novos conceitos construídos no curso. Dessa feita, 

selecionei uma unidade didática, do livro didático Take your time, número 03, de Ana Luiza 

Machado Rocha e Zuleica Ferrari, intitulada I don’t feel very well25.  

 A escolha deste livro se baseia no fato de que é bastante utilizado pelos professores 

de inglês das escolas públicas da região sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul onde 

residem e estudam os alunos do curso online.    

Assim, deveriam analisar a unidade didática, de forma individual, levando-se em 

consideração as seguintes questões que tinham sido abordadas no curso online: 1) O 

método de ensino: a) qual é o método subjacente à unidade didática? Justifique sua 

resposta; b) O conteúdo da unidade didática está dentro da realidade dos alunos da região 

sudoeste do estado de (nome do Estado)? Justifique sua resposta. 2) As habilidades da 

língua: a) As quatro habilidades da língua (ler, ouvir, escrever e falar) são tratadas na 

unidade didática? Elas estão interligadas? b) Elas estão de acordo com a pesquisa realizada 

e debatida por vocês?  

Ao longo do curso online, a questão da gramática de forma contextualizada foi 

bastante difundida, porém quando esse fato emergia por meio das discussões, os alunos 

sempre me questionavam sobre como operacionalizar esse conceito na prática, pois a 

concepção de ensino de gramática deles se baseava em um ensino explícito. Em função 

disso, essa questão provocou uma bifurcação no sistema, levando a inclusão desse 

assunto.  

                                                 
25 ROCHA, A.M. & FERRARI, Z. Take your Time 3. São Paulo: Editora Moderna, 2002. 
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Essa bifurcação ocorreu porque alguns alunos questionavam no fórum de discussão 

como materializar na prática, por exemplo, um conteúdo gramatical descontextualizado em 

um conteúdo gramatical contextualizado. Percebi através das discussões online que eles 

não tinham noção do que seria ensino de gramática implícito ou contextualizado. Dito de 

outra forma, conscientizei-me que desejavam exemplos práticos sobre esses conceitos. 

Assim, foi por meio dessa emergência em saber o que é um ensino de gramática 

contextualizada e implícita de forma prática, deixei no material de apoio, um artigo de Paiva 

e Figueiredo (2007), intitulado O ensino significativo de gramática em aulas de Língua 

Inglesa, que, além de tratar da teoria sobre o conceito contemporâneo de gramática, trazia 

exemplos de como abordar esse assunto de forma contextualizado e implícito nas aulas de 

inglês. Concomitantemente à leitura desse artigo, acrescentei outras perguntas para dar 

subsídios à análise da unidade didática. Essas perguntas foram: 1) Os exercícios 

gramaticais da unidade didática estão de acordo com os apresentados no artigo de Paiva e 

Figueiredo (2007)? Justifique sua resposta. 2) As aulas de gramática que observei e/ou as 

que ministrei correspondem àquelas sugeridas no artigo? Justifique sua resposta. As 

análises individuais deveriam ser postadas no portfólio.  

Nessa atividade, os três mais importantes operadores cognitivos, de acordo com 

Morin (2007), se destacam. O operador cognitivo dialógico aparece quando possibilito a 

comunicação entre teoria e prática, por exemplo, considero a unidade didática como o 

elemento prático, onde por meio dela os alunos, detentores do conhecimento teórico, terão a 

oportunidade de dialogar, discordar, contrastar, confirmar, reconstruir, construir, desconstruir 

as teorias que foram discutidas no curso online. Nessa análise, penso que teoria e prática 

estarão ora se complementando ora se antagonizando.  

Além do operador cognitivo dialógico, também vejo um outro operador cognitivo 

nessa atividade: o recursivo. Do dialogo entre teoria e prática, através do processo de ir e 

vir, a causalidade retroativa ou recursiva brota, o processo de análise da unidade didática 

por parte dos alunos. Com isso, teoria e prática vão se nutrindo, enriquecendo-se, dando 

lugar a um processo evolutivo, em que um alimenta e é alimentado pelo outro, graças ao 

processo de auto-organização, auto-estruturação, auto-renovação que ocorrem no sistema 

complexo do curso online. 

O operador cognitivo hologramático aparece na unidade didática do Take your Time, 

no sentido de que ela representa o todo, uma vez que está formada por partes, como as 

habilidades da língua, a gramática, os métodos de ensino, entre outros, as quais os alunos 

também possuem, tendo em vista que foram construídas por eles através das leituras, 

autorreflexões e discussões online. Em função disso, considero que os alunos representam 
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o todo, porque possuem também pelo menos teoricamente, as partes que estão inseridas na 

unidade didática.  

O prazo para o término do curso estava findando, era início de dezembro e, por isso, 

a última atividade do curso online girou em torno do fato de que deveriam fazer uma reflexão 

sobre o curso online e, para isso, deveriam retornar àquelas questões que os afligiam, 

incomodavam e inquietavam oriundas do instrumento de sondagem e que foram postadas 

por mim na ferramenta atividades para que tivessem acesso a elas. Assim, ao retornarem a 

essas questões, os alunos deveriam ler as suas primeiras aflições, bem como a de seus 

colegas de curso e escrever uma reflexão, enviando-a ao portfólio. As questões eram as 

seguintes: 1) As perguntas ou as problematizações levantadas por vocês foram 

compreendidas ou não? Explique. 2) As perguntas ou as problematizações dos outros 

membros do curso auxiliaram no entendimento de outras dúvidas sobre o ensino e 

aprendizagem de Língua Inglesa? Quais foram? Explique.  

Além dessas duas perguntas que tratam de fatos que os incomodavam, afligiam e 

inquietavam sobre o ensino e aprendizagem de inglês que serviram de base para o desenho 

e desenvolvimento do curso online, elaborei uma outra pergunta com a finalidade de 

levantar outras questões nesse sentido sobre o ensino e aprendizagem que emergiram, 

suscitaram ao longo do curso online. Essa questão foi: 3) É possível levantar outras 

questões surgidas ao longo do curso online sobre o ensino e aprendizagem de inglês, que 

poderiam ser tratadas em uma próxima discussão online?  A proposição dessa questão visa 

extrair dos alunos assuntos, tópicos sobre o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa que 

gostariam de saber a mais, os quais porventura não foram tratados no curso e que 

nasceram no calor das discussões online. 

Essa última atividade portanto, foi pensada para resgatar o operador cognitivo da 

recursividade. Esse operador emerge, quando peço aos alunos que recorram às suas 

respostas, bem como as de seus colegas que estavam contidas no instrumento de 

sondagem, a fim de informarem se suas perguntas ou problematizações, assim como as dos 

seus colegas, foram tratadas e compreendidas ao longo do curso online. Além disso, esse 

operador cognitivo surge ao solicitar aos alunos que proponham levantar outras questões 

que emergiram durante a realização do curso, no sentido de que possam ser estudadas em 

um possível outro curso online. Ao responderem essas perguntas, os alunos tiveram que 

realizar um percurso espiral, circular e recursivo, com o intuito de mostrar que somos 

capazes de autoproduzir, recriar aquilo que nos produz e nos cria, isto é, os alunos 

recorreram ao produto que fizeram no início do curso, que foi, em sua maioria, discutido e 

refletido ao longo do curso online, e tornaram-se autoprodutores, autocriadores de novas 

reflexões oriundas desse produto. Enfim, pensar uma última atividade baseada nesse 
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operador, sgnifica entender que cada final apresenta “um novo começo, uma nova 

oportunidade potencializadora de novas emergências” (MORAES, 2009, p.110). 

No quadro 9, abaixo, faço um resumo do que foi apresentado nessa seção, 

destacando as atividades propostas, as ferramentas usadas e os operadores cognitivos 

privilegiados para o registro dos textos por parte dos alunos. Vale lembrar que eu, designer, 

professor-formador e pesquisador, coletei textos a partir do diário de bordo que serviu 

ferramenta para relatar minhas angústias, indecisões, questionamentos, acões, reações 

sobre o desenvolvimento de um curso online à luz da Teoria da Complexidade. 

 
Atividades propostas  Ferramentas 

usadas 
Operadores cognitivos  

(em destaque) 

Escritura de um relato e de uma 
narrativa sobre o ensino e aprendizagem 

de inglês 

Portfólio reintrodução do sujeito 
cognoscente. 

Leitura dos relatos e das narrativas  Hologramático 

O que sei sobre metodologias no ensino 
de inglês? 

Fórum de 
discussão 

Hologramático 

Leitura do texto de Dörthe Uphoff (2008), 
A história do ensino de inglês no Brasil. 

Material de 
apoio 

 

1) Qual a relação que posso fazer desse 
artigo com a minha e as demais histórias 

de aprendizagem de inglês dos 
integrantes da comunidade virtual as 

quais estão contidas nas narrativas? 2) 
O que esse artigo me diz e me provocou 
(caso tenha provocado algo) a respeito 

de ensinar e aprender inglês na 
atualidade? 3) As ideias centrais desse 
artigo correspondem àquelas discutidas 

no fórum sobre O que sei sobre 
metodologias no ensino de inglês? 

Fórum de 
discussão 

Recursivo 

Leitura do texto de Paiva (2009), O 
ensino de Língua Estrangeira e a 

questão da autonomia. 

Material de 
apoio 

 

Redação de um texto reflexivo sobre a 
questão: Existe um método ideal para 
ensinar e aprender inglês na escola 

pública? 

Diário de bordo Recursivo 

Disponibilização das reflexões 
compartilhadas. 

Diário de bordo  

Leitura, escolha de quatro reflexões e 
novamente uma reflexão dessas 

reflexões 

Diário de bordo Recursividade e hologramático 
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Discussão sobre as quatro habilidades 
da língua no ensino de Língua 

Estrangeira. É possível ensinar e 
aprender as quatro habilidades da língua 

(ler, escrever, falar e ouvir) na escola 
pública? 

Fórum de 
discussão 

Reintrodução do sujeito 
cognoscente 

Trabalho de pesquisa coletivo sobre as 
quatro habilidades da língua. 1) definição 

da habilidade estudada; 2) objetivos e 
finalidades dessa habilidade; 3) razões 

para se ensinar e aprender essa 
habilidade; 4) principais vantagens e 

desvantagens de se usar essa 
habilidade; 5) exemplos práticos de 

ações dessas habilidades em sala de 
aula; 6) referências bibliográficas. 

Forum de 
discussão 

Hologramático 

Envio de textos aos alunos a respeito de 
suas temáticas. 

Material de 
apoio 

 

Apresentação da trabalho em forma de 
Power Point 

Mural Hologramático 

Debate sobre o trabalho coletivo Fórum de 
discussão 

Hologramático, dialógico e 
recursivo 

Análise de uma unidade didática do livro 
didático Take your Time. 

Portfólio Dialógico, hologramático e 
recursivo 

Inclusão do tema gramática Portfólio Dialógico, hologramático e 
recursivo 

Envio do artigo de Paiva e Figueiredo: O 
ensino significativo de gramática em 

aulas de Língua Inglesa: 

Material de 
apoio 

Dialógico, hologramático e 
recursivo. 

Retorno ao instrumento de sondagem Atividades Recursividade 

Reflexão sobre as questões: 1) As 
perguntas ou as problematizações 

levantadas por vocês foram 
compreendidas ou não? Explique. 2) As 
perguntas ou as problematizações dos 
outros membros do curso auxiliaram no 
entendimento de outras dúvidas sobre o 

ensino e aprendizagem de Língua 
Inglesa? Quais foram? Explique. 3) É 

possível levantar outras questões 
surgidas ao longo do curso online sobre 
o ensino e aprendizagem de inglês, que 
poderiam ser tratadas em uma próxima 

discussão online? 

 

Portfólio Recursividade 

 
Quadro 9 : Resumo das atividades online, das ferramentas usadas e dos operadores cognitivos 

 
No capítulo seguinte, inicio o processo de tessitura da colha de retalhos.  
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CAPÍTULO 4 
 

“– Esta colcha é o meu presente de noivado. 
O último retalho há de ser o vestido de 
casamento, não é, Pingo?”  (A colcha de 
retalhos, Monteiro Lobato) 

 

TECENDO JUNTO 
 

Selecionados os tecidos e os retalhos com formatos e tamanhos diversos, com cores 

e estampas de tecidos diferentes e de posse da agulha, da tesoura e da linha, inicio a tecer 

a colcha de retalhos. Assim, primeiramente, interpreto a minha experiência em elaborar- 

operacionalizar um curso online com base no Pensamento Complexo. Posteriormente, 

interpreto a experiência de dezoito alunos do curso de Letras/Inglês a respeito da reflexão 

sobre o ensino e aprendizagem de inglês que foi realizado por meio de um curso online 

intitulado: Sala de aula virtual: professores de inglês se (in)- formam sobre a profissão 

docente.  

No entanto, gostaria de chamar a atenção para o fato de que, por conta da 

abordagem metodológica adotada, compreendo os temas que representam as essências 

dos fenômenos como partes, ao passo que os fenômenos são o todo complexo. Assim, vou 

identificar as partes, porém como partes, e elas não serão desligadas do todo porque a 

parte não tem sentido quando separada do todo e vice-versa. Nesse sentido, levo em 

consideração, o que Mattos et al. (2004, p.12) informam de que não é possível conhecer 

totalmente o todo se não compreendermos quais são suas partes e como elas se inter-

relacionam. Dessa forma, ao final de cada interpretação, religarei novamente as partes com 

o todo por meio de um diagrama, chamado de árvore sistêmica26 (CAPRA, 2007, p.275).  

 

4.1 INTERPRETAÇÃO DO PRIMEIRO FENÔMENO 

 

Minha interpretação do fenômeno da experiência humana elaboração-

operacionalização de um curso online com base na Teoria da Complexidade revela que ele 

se constitui de oito temas: desafio, incertezas, contradições, imprevisibilidade, bifurcações, 

auto-organização, coerência e papéis - os quais apresento nas seções seguintes.  

 

                                                 
26 Mais adiante, discutirei o motivo pelo qual escolhi a árvore sistêmica como forma de representação 
gráfica dos fenômenos que investiguei.   
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4.1.1 Desafio 

 

O tema desafio está relacionado ao fato de eu, designer e professor-formador, 

ministrar um curso online baseado em uma nova epistemologia sem, no entanto, cair em 

uma pseudocomplexidade (MORAES; VALENTE, 2008, p.58), tendo em vista que era a 

primeira vez que ministrava um curso dessa natureza. Além disso, minha preocupação era 

também pensar em atividades complexas baseadas nos operadores cognitivos, uma vez 

que me auxiliariam a por em prática esses conceitos teóricos.  

No entanto, estava ciente de que adotar essa nova epistemologia como marco 

teórico não me garantiria a solução dos meus problemas pois, segundo Morin (2007, p.102), 

a complexidade não deve ser concebida como receita, como resposta, como solução de 

todos os problemas, ou seja, ela não oferece de imediato, respostas aos nossos problemas 

cotidianos. Por isso, ela é um desafio, um problema. Contudo, o meu desafio era desenhar e 

operacionalizar um curso online com características complexas e, portanto, inovadoras para 

mim:  

 

... não parece tão simples um formador, elaborar e ministrar cursos 
com perspectivas inovadoras.  É um desafio e tanto!  (Diário de 30 de 
agosto a 02 de setembro de 2009). 

 

Penso que o meu desafio era incorporar o modo de pensar, de problematizar e de 

agir do Pensamento Complexo na prática, pois compreendia os seus fundamentos teóricos. 

Meu grande desafio era aproximar a teoria da prática; era transpor as orientações teóricas 

da complexidade na prática.  

Além disso, talvez o meu principal desafio era superar os preceitos do paradigma 

newtoniano-cartesiano, pois entendia que dele era fruto e, diante de tal fato, descolar-me 

dele de uma hora para outra não era fácil:  

 

Por isso, reafirmo que elaborar e planejar cursos com tendênc ias 
inovadoras não é tão simples, principalmente, quand o se é fruto de um 
ensino, ou melhor, de um paradigma linear, positivi sta. (Diário de 30 de 
agosto a 02 de setembro de 2011).  

 

Por outro lado, esse desafio era motivante à medida que me permitia promover 

atividades online baseadas nos operadores cognitivos. Eles eram os meus aliados, no 

sentido de me ajudar a não elaborar atividades lineares, tendo em vista que um dos meus 
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conflitos, como já disse anteriormente, era cair em uma pseudocomplexidade (MORAES; 

VALENTE, 2008, p.58), devido à minha inexperiência de desenhar e elaborar cursos 

virtuais, bem como fundamentados em uma nova epistemologia.  

Esse desafio, portanto, esteve comigo desde a primeira atividade desenvolvida até a 

última. O meu diário da primeira semana do curso, correspondente ao período do dia 30 de 

agosto a 02 de setembro ilustra tal fato:  

 

O desafio e a luta são constantes na operacionaliza ção de um curso 
online  sobre a formação de professores que escape do para digma 
newtoniano-cartesiano com ênfase na linearidade.  Por isso, cada 
atividade proposta a cada semana na plataforma representa o 
enfrentamento de barreiras, crenças já formadas e enraizadas. O grande 
desafio, portanto, é transpor para a prática educac ional os preceitos 
epistemológicos da Teoria da Complexidade.  (Diário de 30 de agosto a 
02 de setembro de 2009).    

 

Como se pode perceber, o cerne do meu desafio era não incorrer no sentido de 

elaborar atividades incongruentes às teorias da complexidade e da transdisciplinariedade e, 

diante disso, vivenciava um conflito interior o qual me perturbava, à época, que era elaborar-  

desenhar um curso de formação de professores que não fosse pautado pelo paradigma 

newtoniano-cartesiano, tendo em vista que os preceitos epistemológicos desse paradigma 

ainda dominavam, povoavam o meu pensar e agir, já que sou fruto dele. Contudo, estava 

ciente das regras do novo pensamento epistemológico, graças às disciplinas que fiz no que 

se refere à Complexidade, bem como por meio das leituras referentes a esse paradigma 

emergente. Portanto, o meu objetivo era superar esse desafio.  

Em relação a essas regras, Vasconcellos (2002, p.163) informa que “depois que se 

conhecem as regras do jogo, já não se pode jogar ingenuamente”, ou seja, a partir do 

momento em que se tem consciência das orientações epistemológicas da Teoria da 

Complexidade, com os seus pressupostos, os seus princípios, as suas características, as 

pessoas não são mais as mesmas de antes. Eu, por exemplo, não era mais o mesmo, tinha 

ciência de que não poderia desenhar um curso de forma simples, assentado em princípios 

tradicionais, tendo em vista que já conhecia as regras desse novo jogo e, certamente, elas 

iriam me influenciar no momento de pensar, elaborar e criar atividades complexas. Foi 

justamente o que ocorreu, pois, quando pensava na proposição de atividades para o curso, 

sempre emergiam ideias de atividades simplificadoras; porém, ao olhar para elas com um 

olhar profundo, amplo e abrangente, sabia que eram lineares e, dessa forma, as tornava 

complexas quando olhava para elas a partir dos operadores cognitivos.   
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Voltando o olhar para o segundo excerto, apresentado acima, à época da escritura 

do meu diário, minha perspectiva era superar o paradigma da simplificação, substituindo-o 

pelo paradigma da complexidade. No entanto, o processo de elaboração de atividades 

online me mostrou essa impossibilidade de disjunção pois, ao pensá-las, surgiam, 

primeiramente, propostas simplificadoras e, posteriormente, graças às lentes da 

complexidade, as transformava em complexas.  

Assim, à época não percebi que a complexidade toma de empréstimo “os caminhos 

da simplificação no sentido de que o pensamento da complexidade não exclui, mas integra 

os processos de disjunção – necessários para diferenciar e analisar” (MORIN, CIURANA; 

MOTTA, 2009, p.56). Isso significa que a complexidade não exclui a simplificação, elas 

dialogam, sendo que ora se complementam, ora se antagonizam. Dito de outra forma, 

substituir um paradigma pelo outro é em vão, pois o paradigma da complexidade precisa do 

paradigma tradicional e a criação de atividades voltadas para o paradigma da complexidade 

me mostrou isso, uma vez que para elaborá-las, emergiam, primeiramente, atividades 

tradicionais e, quando reconhecia a sua natureza simplificadora, transformava em 

complexas, graças à ajuda dos operadores cognitivos da complexidade. 

Mesmo assim, no momento de elaboração-operacionalização do curso online, 

ansiava pela certeza, porém a minha sensação era que me encontrava em um lugar 

totalmente escuro e o meu desafio era sair ou aprender a caminhar nessa escuridão. Por 

isso, ao percorrer esse caminho escuro floresceu a incerteza, pois me sentia inseguro, sem 

um apoio que me desse a certeza de onde estava caminhando, no sentido de encontrar o 

caminho da luz. Assim, incertezas se caracterizam como um tema hermenêutico-

fenomenológico. 

 

4.1.2 Incertezas  

 

O tema incertezas caminhou comigo durante todo o tecer do curso online e ela se 

encontrava, principalmente, no momento de criar atividades complexas que se pautassem 

nas orientações epistemológicas do paradigma da complexidade.  

No excerto, a seguir, revelo uma incerteza em relação à operacionalização de uma 

atividade. Inicialmente, tinha uma proposta que, após colocar as lentes da complexidade, 

percebi que era calcada no paradigma newtoniano-cartesiano. Nela, determinaria de forma 

ditatorial qual aluno deveria ler os diários que seriam compartilhados pelos colegas para, 

posteriormente, tecerem um texto reflexivo. Após refletir que se tratava de uma atividade 
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simplificadora, pois estava privilegiando a parte em detrimento do todo, percebi que 

necessitava inverter essa ideia parcializante por uma atividade totalizante:  

 

Minha ideia inicial era que ao final da atividade, eu distribuiria a leitura 
dos diários para que cada um comentasse o diário do  colega, por 
exemplo, Michele comenta o diário de Julia e assim por diante. 
Entretanto, o curso se baseia na Teoria da Complexi dade e não sei se 
eu fizer isso, estarei no caminho certo em planejar  e desenvolver um 
curso com tal perspectiva. Pensei em deixar a crité rio de cada aluno ler 
dos outros e decidir qual ler e comentar (...) A va ntagem desse último é 
que a maioria irá ler de todos e escrever o que qui ser comentar, ao 
passo que do outro, o aluno só irá ler aquele deter minado por mim. De 
qualquer forma, irei pensar e se possível trocar id eia com alguém mais 
experiente. Porém penso em ficar com a segunda opçã o. Agora, 
preciso determinar o número de diários que lerão e comentarão.  (Diário 
de 17 de setembro a 29 de setembro de 2009).  

 

Frente a isso, pensei que seria mais interessante abrir a possibilidade de os alunos27 

escolherem, dos 18 diários, quais deveriam ser lidos e refletidos, sem a minha imposição, e 

tecerem a reflexão, a partir dos diários mais interessantes, relevantes, segundo a visão 

deles. Assim, mais tarde, ponderei que seria mais interessante que os alunos deveriam 

selecionar 4 diários, dos 18 compartilhados, a fim de realizar o texto reflexivo. Em vista 

disso, essa atividade privilegiou o operador cognitivo hologramático, pois, para atingir o 

objetivo da proposta, os alunos tiveram que ler todos os diários dos colegas. Assim, acredito 

que no texto reflexivo que produziram, certamente tem-se a presença desse todo.  

No excerto a seguir, trago à tona duas outras incertezas. A primeira estava ligada ao 

fato de eu fornecer textos para o trabalho de pesquisa sobre as quatro habilidades da língua 

ou não. A incerteza era se deveria fornecer textos para o trabalho de pesquisa sobre as 

quatro habilidades da língua para os alunos ou se deixava que, de forma autônoma, fossem 

procurar materiais para o desenvolvimento do trabalho. Essa minha incerteza se justificava 

no fato de que, se fornecesse o material a eles, não teriam a curiosidade de buscar em 

outros lugares os seus tópicos da pesquisa.  

Essa dúvida surgiu porque alguns alunos pediram que eu enviasse textos vinculados 

aos seus respectivos assuntos de estudo para que fossem somados a outros que 

pesquisaram. Dessa forma, tomei a decisão de enviar, já que era o facilitador do processo e 

os textos que tinha eram interessantes e mereciam ser lidos para a realização do trabalho:  

 

 

                                                 
27 Gostaria de chamar a atenção que os termos alunos e participantes são tratados por mim como 
sinônimos.  
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No fórum anterior, esqueci de saber dos alunos o que entendiam sobre as 
habilidades de ler, escrever, falar e ouvir. Entretanto, fui tocar nisso no 
fórum, a fim de extrair deles se pensavam assim antes da pesquisa. 
Prometi a eles que enviaria textos na tentativa de orientá-los, porém 
estou em dúvida ainda, pois quero que busquem em ou tras fontes o 
conteúdo. Terei até sábado para decidir isso . (...) Depois disso, vou 
trabalhar o ensino significativo da gramática. Esse  provavelmente será 
o último texto lido e discutido no curso online. Ai nda não sei como irei 
abordá-lo, pois percebo que está meio deslocado do que estou 
tratando agora. Terei de pensar numa maneira de lig á-lo com essa 
temática.  Certamente, terei novos insights até lá (daqui a três semanas 
ainda). (Diário de 14 de outubro a 22 de outubro de 2009).  

 

Ainda nesse mesmo excerto, exponho uma outra dúvida sobre em qual momento 

deveria tratar o assunto gramática no curso, pois minha preocupação era sempre tecer teias 

entre os tópicos discutidos, no sentido de que um assunto deveria estar relacionado a outro 

de forma recursiva. Por isso, o curso online foi construído em forma de rizoma, em que 

todos os assuntos abordados deveriam ser entrelaçados por meio de teias e, devido a isso, 

três semanas antes de o curso se findar, estava preocupado em como inserir o ensino 

significativo de gramática no rol dos tópicos abordados, sem afetar a relação do todo com as 

partes e vice-versa.  

Para confirmar que elaborar-operacionalizar um curso online com características 

complexas, na minha concepção, era moldado pela incerteza, exponho em um dos meus 

relatos do diário, a seguir, a metáfora do pisar nos ovos para expressar, principalmente, o 

meu receio de retroceder ao velho paradigma, com a proposição de atividades 

simplificadoras. Por isso, me autovigiava, me autocontrolava para não me descuidar, pois 

qualquer hesitação de minha parte poderia provocar um retorno ao paradigma newtoniano-

cartesiano. À época, minha crença sobre as orientações do paradigma da complexidade era 

equivocada, pois o meu objetivo era abandonar de vez o paradigma newtoniano-cartesiano 

pelo novo paradigma. Não entendia que, agindo assim, estava novamente sendo 

reducionista no meu pensar e agir. Em razão dessa incerteza em não cair numa 

pseudocomplexidade, conduzia o curso sempre com o sinal amarelo, em estado 

permanente de precaução, de cuidado, de alerta, a fim de não recuar ao velho paradigma:  

 

Esse curso é um pisar nos ovos , pois qualquer deslize pode significar 
uma volta ao paradigma da simplificação.  Entendo que tal fato é passível 
de ocorrer, porém desejo construir esse curso nos preceitos da teoria da 
complexidade. (Diário de 03 de setembro a 12 de setembro de 2009). 

 

Assim, penso que, se Morin (2008, p.117-163) fosse o meu interlocutor durante a 

fase de desenho e de desenvolvimento do curso online, momentos esses em que 
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emergiram essas incertezas em não errar, em não voltar ao antigo paradigma, no que tange 

ao processo de elaboração de ações complexas para o curso, teria dito a mim que “estamos 

ainda submetidos a modos mutilantes e disjuntivos de pensamento e é ainda muito difícil 

pensar de maneira complexa”. Ainda teria enfatizado que pensar de forma complexa não 

significa abandonar de vez o paradigma tradicional, pois o “pensamento complexo não 

rejeita, de maneira alguma, a clareza, a ordem, o determinismo, mas os sabe insuficientes”. 

Em outras palavras, o Pensamento Complexo não elimina o paradigma newtoniano-

cartesiano; ele o integra. 

A incerteza sobre o processo de elaboração-operacionalização de um curso online 

com base na Teoria da Complexidade surgiu também através de questionamentos. Por 

exemplo, inicio o meu diário com um questionamento, indicando que todo esse processo foi 

marcado pela minha incerteza de ministrar um curso voltado para os tecidos da 

complexidade e da transdisciplinariedade:  

 

Por onde começar?  Inicio esse diário com essa pergunta porque ministrar 
um curso online com características, ou melhor, com tendências complexas 
não parece ser uma das tarefas mais fáceis. Após refletir sobre como 
iniciaria o curso, fiquei mais tranquilo. (Diário referente à semana de 30 de 
agosto a 02 de setembro de 2009). 

 

Como se pode notar, o excerto acima revela que me encontrava em um estado de 

desordem, de desequilíbrio por duas razões: primeiro, porque nunca havia ministrado um 

curso com enfoque na complexidade e, segundo, porque nunca havia ministrado um curso 

online. Diante desse panorama, trazia comigo o medo de cair na trama da 

pseudocomplexidade (MORAES; VALENTE, 2008, p.58), no sentido de não conduzir esse 

curso de modo apropriado, de acordo com as orientações do novo paradigma. No entanto, 

essa desordem se auto-organizou quando percebi que a atividade proposta para iniciar o 

curso saía do pensamento linear. Foi nesse momento que entrei em uma ordem provisória 

por me sentir mais tranquilo e confiante, pois entendia que havia cruzado a fronteira linear.  

No próximo excerto, explicito um questionamento que marca a proposta do curso, 

isto é, desestruturar as crenças que circundavam as mentes dos alunos sobre o ensino e 

aprendizagem de inglês. Percebi que as primeiras atividades do curso denunciaram que os 

participantes carregavam consigo muitas crenças, que não foram desmitificadas ao longo do 

curso de Letras/Inglês. Assim, ao tomar ciência desse fato, me vi na responsabilidade de 

causar uma avalanche nessas estruturas que estavam solidificadas, com a apresentação de 

um artigo que discute os vários métodos de ensino de inglês usados no Brasil:  
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Será que com o texto os alunos vão entrar em desord em?  Como disse 
anteriormente, aparentemente tudo está em ordem, numa calmaria total, 
prevalecendo os conceitos implícitos de uns sobre os outros. A introdução 
desse artigo tem por meta provocar uma avalanche nas estruturas até então 
solidificadas desses alunos. (Diário de 13 de setembro a 16 de setembro). 

  

Como se pode perceber, o meu questionamento se fundamenta na ideia de provocar 

uma desordem nos alunos com a introdução de um texto que mostra, de maneira didática, 

os vários métodos no ensino de inglês. Minha proposta era, portanto, criar uma nova ordem 

nesses alunos, não mais calcada em crenças arraigadas, porém em teorias informadas que 

viessem a contribuir para que explicassem de forma coerente os métodos a que foram 

submetidos durante suas incursões no processo de ensino e aprendizagem de inglês.  

Durante o curso sempre procurei dialogar teoria e prática, de forma recursiva, a fim 

de tornar a construção do conhecimento por parte dos alunos mais próxima da realidade 

deles, pois concebia a ideia de que a “teoria se constrói na prática e a prática se constrói na 

teoria” (BEHRENS, 2005, p.67). Por isso, não encarava teoria e prática como pares 

disjuntos. Pelo contrário, o curso foi desenhado, pensado com base no diálogo entre esses 

pares, uma vez que faria mais sentido para os alunos.  

Caminhar numa escuridão movida pela incerteza, às vezes, produz contradições. Por 

ser o curso online um sistema aberto, não linear, dinâmico e vivo, a todo instante me 

deparava com elas, desestabilizando o sistema complexo do curso online. Por conta disso, 

contradições surgem como um tema.  

 

4.1.3 Contradições 

 

O tema contradições está relacionado à minha preocupação, à época, em que 

desenhava-operacionalizava o curso em não errar, em não cometer deslizes, no sentido de 

fugir de propostas lineares amparadas pelo paradigma newtoniano-cartesiano, pois, como já 

frisei, entendia que deveria exterminar o paradigma da simplificação quando da elaboração-  

operacionalização do curso e, por conta disso, temia em ser incoerente com as orientações 

epistemológicas do Pensamento Complexo e, assim, voltar atrás e empreender uma nova 

atividade.  

Para exemplificar esse receio de errar, no meu diário, por exemplo, uso as palavras 

deslizes e fuga que denotam a minha preocupação, à época, em não incorrer ao erro de 

propor atividades simplificadoras. No entanto, agora mais amadurecido relação à Teoria da 
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Complexidade, reinterpreto esses termos como contradições28. De fato, não percebia à 

época como revela Rabelo (2011, p.64) que “embora a realidade seja complexa, os 

conceitos da simplificação continuam, a princípio, úteis, embora devam ser associados, 

quando aplicáveis, a noções que preservem, tanto quanto possível, a complexidade dos 

objetos em consideração”.  

No primeiro diário, datado de 30 de agosto a 02 de setembro, relato o meu conflito de 

elaborar a primeira atividade do curso. Embora tivesse em minhas mãos a ementa, que foi 

produzida de acordo com os desejos mais recorrentes dos alunos sobre o ensino e 

aprendizagem de Língua Inglesa, mesmo assim, necessitava pensar em uma atividade que 

fugisse da linearidade da ementa. Isto é, a ementa continha cinco tópicos a serem 

discutidos, porém não queria seguir tais assuntos de maneira linear, ordenada e prescritiva. 

Foi então que, para conhecer o porquê escolheram cursar Letras/Inglês, resolvi solicitar aos 

alunos um relato sobre a razão da escolha do curso de Letras/Inglês. No meu entender, 

dessa atividade poderia surgir uma ideia para iniciar as discussões online, independente 

daquela ordem cronológica que constava na ementa. Ao fazer isso, sairia da prescrição:  

 

... surgiu a ideia de solicitar essa atividade para saber o porquê, a razão da 
escolha do curso de Letras pelos participantes da pesquisa, na tentativa de 
radiografar se as escolhas se enquadram com os resultados das pesquisas 
realizadas na área. Esse pontapé inicial visa a também fugir de cursos 
prescritivos em que o formador inicia o curso com u m script  prévio 
sem levar em consideração os conhecimentos anterior es dos alunos. 
(Diário de 30 de agosto a 02 de setembro de 2009). 

 

Mesmo superando esse conflito inicial de não seguir à risca os tópicos da ementa, 

outras contradições entraram no sistema, me desestabilizando. No excerto, a seguir, a 

contradição adveio quando percebi que estava sendo incoerente com as orientações do 

paradigma da complexidade:  

 

Por isso, reafirmo que elaborar, planejar cursos com tendências inovadoras 
não é tão simples, principalmente, quando se é fruto de um ensino, ou 
melhor, de um paradigma linear, positivista (....) Além desse deslize, 
também creio que cometi outro. Eu poderia ter relat ado minha escolha 
pelo curso de Letras antes dos alunos e depois ter disponibilizado 
para que lessem, pois também sou parte desse todo.  (Diário de 30 de 
agosto a 02 de setembro de 2009). 

 

                                                 
28 Vale ressaltar que outras nomeações dadas aos temas ao longo dessa interpretação refletem o 
meu amadurecimento epistemológico e metodológico.  
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Solicitei aos alunos que escrevessem um relato sobre a escolha do curso de 

Letras/Inglês. No entanto, havia esquecido que era parte daquele todo e, ao pedir que os 

alunos somente escrevessem e enviassem ao portfólio, estava fragmentando o curso. 

Depois de alguns dias, refleti que faço parte desse todo, e, portanto, deveria também ter 

escrito e disponibilizado o meu relato sobre a minha razão de ter cursado Letras/Inglês. 

Assim, ao perceber essa contradição, escrevi e postei o meu relato para que os alunos 

tivessem acesso a minha razão de ter escolhido Letras/Inglês.  Assim, ao reconhecer que 

sou parte desse processo, resgato o operador cognitivo reintrodução do sujeito cognoscente 

em todo conhecimento, pois construo conhecimento conjuntamente com os alunos do curso 

online.  

Na atividade seguinte, quando pedi aos alunos que escrevessem suas narrativas 

sobre o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa, eu, de forma antecipada, disponibilizei a 

minha história de aprendizagem de inglês, antes deles, a fim de reforçar que também fazia 

parte do todo. Além disso, os alunos tiveram a oportunidade de saber como foi o meu 

processo de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa e puderam perceber que, como eles, 

fui aprendiz um dia e ainda sou e que enfrentei e enfrento barreiras, empecilhos para 

construir conhecimento nessa língua. Problemas esses com que muitos deles também se 

deparam ou irão se deparar no processo de ensino e aprendizagem de inglês. 

Os excertos, a seguir, revelam que à época da realização do curso online, possuía 

também a preocupação de estabelecer regras e divisão de trabalho, com o intuito de 

descentralizar o meu papel de professor detentor do saber e do poder em sala de aula, pois 

entendia que tais funções estavam vinculadas ao paradigma da simplificação. Por conta 

disso, necessitava me enquadrar em um novo papel que estivesse aliado ao paradigma 

emergente. Isso significa que compreendia, à época, que ao negociar regras para um bom 

andamento do curso, bem como estabelecer a divisão de trabalho entre os participantes, 

estaria sendo, de alguma medida, coerente com os princípios epistemológicos do 

Pensamento Complexo, pois acreditava que havia a necessidade de normatizar alguns 

procedimentos do curso, no sentido de, do meu ponto de vista, manter o sistema do curso 

online em ordem:  

 

Porém, creio que falhei nessa atividade ao demarcar/estabelecer o prazo 
para a entrega do relato . (Diário de 30 de agosto a 02 de setembro de 
2009)  
 
O prazo de envio das narrativas foi estabelecido po r mim . Aí parece 
novamente o meu poder, pois deveria ter negociado com os alunos, 
quando deveriam enviar seus trabalhos. Isso é algo que preciso rever 
para as próximas atividades . (Diário de 03 de setembro a 12 de setembro 
de 2009). 
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... penso que necessito aprender a ser mais negociável,  mais flexível 
para estabelecer regras e divisão de trabalho ... (Diário de 13 de 
setembro a 16 de setembro de 2009) 
 
Ressalto que a atividade proposta se encontra nos moldes do paradigma da 
complexidade, principalmente, por passar a tarefa aos alunos de 
moderarem as discussões, descentralizando na figura do formador por 
estabelecer a divisão de trabalho tanto para os alu nos quanto para o 
aluno do 2º ano do curso.  Será que os papéis irão mudar?  (Diário de 06 
de outubro a 13 de outubro de 2009). 

 

No entanto, ao negociar as regras e a divisão de trabalho com os participantes, não 

havia percebido que elas permaneceriam em estado estático, congelado. Porém, agora, 

com meu amadurecimento epistemológico, refleti que ao propor aos alunos, a negociação 

de regras e o estabelecimento da divisão de trabalho, cometi uma contradição, pois em 

virtude de sua natureza aberta e instável, no Pensamento Complexo não se negocia regras 

e não se estabelece divisões de trabalho, tendo em vista que o sujeito inserido na trama 

complexa convive com tais fatos harmoniosamente ou não. É ele quem vai ao encontro 

desses elementos ou não. Estes são reconhecidos, porém para esse pensamento o que 

vale é a constante comunicação e diálogo a todo instante. Isso quer dizer que não há uma 

conclusão conciliadora ou uma negociação entre os opostos, conforme previa o idealismo 

dialético, de que do embate entre uma tese e uma antítese emergia uma síntese que visava 

reconciliar os paradoxos. A complexidade, conforme explicitado anteriormente, se baseia no 

princípio dialógico, em que a oposição não é superada por meio da formulação de uma 

síntese. Pelo contrário, nesse pensamento prevalece a ideia de um permanente diálogo.  

Contudo, não interpretava as contradições como algo negativo, no sentido de 

recomeçar o curso ou de provocar o seu cancelamento por não seguir religiosamente o 

planejado anteriormente, como revelam Morin, Ciurana e Motta (2009, p.44), a respeito do 

surgimento das contradições na mentalidade clássica. Pelo contrário, as entendia como 

geradoras de riqueza, pois possibilitam oportunidades de mudanças positivas e não 

negativas no sistema. Assim, estava ciente de que, por se tratar de um sistema aberto, 

como era o curso online, elas eram passíveis de ocorrer e, então, encarava-as como fatores 

autopoiéticos, uma vez que, quando surgiam contradições durante ou após uma atividade 

online, me auto-organizava, me autoconstruía, e me autorreconstruía para tentar superá-las 

nas próximas atividades. Caso não conseguisse superá-las, prosseguia o curso assim 

mesmo.  

Reconhecer as contradições significa aceitar que o caminhar na escuridão pode 

gerar imprevisibilidades. No curso online, tal fato não foi diferente e, por isso, 

imprevisibilidade emergiu como um tema.  
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4.1.4 Imprevisibilidade 

 

O tema imprevisibilidade surgiu nos textos, tendo em vista que por ser o curso 

considerado um sistema aberto, afastado do equilíbrio, vivo e autopoiético, alguns 

imprevistos ocorreram, levando-o a se desestabilizar, a se desequilibrar. No entanto, em 

função das trocas de energia, matéria e informação inter e intrassistêmica, o sistema se 

auto-organizava novamente, voltando a sua ordem, porém provisória. 

Na realidade, o curso online foi marcado por diversos imprevistos durante a sua 

execução. Esses imprevistos fizeram-no se estender além do prazo previsto na ementa do 

curso. Eles ditavam o seu ritmo em termos de sua execução e operacionalização, e 

causavam um movimento em espiral, circular e recursivo, que me afetava e também afetava 

os alunos.   

No excerto abaixo, informo que o primeiro fórum de discussão orquestrado por mim 

sofreu algumas desordens devido aos imprevistos ocorridos naquela semana: 

 

O fórum criado para discussão do primeiro artigo não bombou muito na 
primeira semana. Para isso, alguns imprevistos ocorreram: primeiro, 
disponibilizei o artigo e uma aluna ficou encarregada de imprimi-lo e tirar 
cópias para todos os participantes do curso. A leitura do artigo seria para 
segunda-feira da semana passada, dia 21/09. Alguns fatos ocorreram 
nesse primeiro dia: o ônibus de (nome da cidade) qu e leva os 
estudantes até (nome da cidade) quebrou no caminho.  Isso significou 
que os alunos não receberam o artigo. Segundo, os a lunos do 3º ano 
fazem estágio nesse dia, ou seja, poucos ou ninguém  recebeu o artigo. 
Terceiro, nesse mesmo dia, um professor passou mal na sala de aula e 
veio a falecer. Em suma, a universidade ficou fecha da por três dias. 
Assim, o fórum  que se iniciaria na segunda-feira, teve poucos ade ptos. 
Em função disso, prorroguei o fórum  para mais cinco dias para que os 
alunos ausentes pudessem se manifestar. Hoje é terç a-feira e dois 
ausentes apareceram depois de eu convocá-los online .   (Diário de 17 
de setembro a 29 de setembro de 2009). 

 

Como se pode observar, vários imprevistos ocorreram de maneira interligada, quase 

que simultaneamente naquela semana, e afetaram a realização da primeira discussão 

online: primeiro, na quinta-feira à noite, o ônibus que transportava os alunos da cidade que 

faz fronteira com Paraguai até a cidade onde se encontra a universidade apresentou 

defeitos mecânicos, impossibilitando a ida dos alunos até a universidade na quinta-feira e na 

sexta-feira daquela semana. Segundo, nesses dias (na quinta e sexta-feira), no período 

noturno, os alunos do 4º ano são dispensados para a realização do estágio, ou seja, eles 

não vão à universidade nesses dias e, consequentemente, a aluna responsável por distribuir 

os textos para os alunos não pôde entregar a todos os membros do curso online, inclusive 



TECENDO TEIAS COMPLEXAS EM UM CURSO ONLINE PARA FUTUROS               
                                                PROFESSORES DE INGLÊS                                         155 

 

essa aluna cursava o 3º ano de Letras/Inglês. Terceiro, nessa quinta-feira, um professor do 

curso de Turismo passou mal em sala de aula, foi hospitalizado e poucas horas mais tarde 

faleceu. Com isso, a universidade decretou luto oficial por três dias. Em suma, a 

orquestração desses fatores interligados culminou em um efeito dominó, cascata no 

desenvolvimento dessa atividade, retardando-a por mais de uma semana.  

Caminhar na escuridão, além de provocar desafios, incertezas, contradições e 

imprevisibilidades também produz bifurcações. Assim, bifurcações surgem como um tema.  

 

4.1.5 Bifurcações  

 

O tema bifurcações diz respeito ao fato de terem aparecido, no sistema complexo, 

novas situações que desviaram a rota do sistema para caminhos diferentes daquele que foi 

previamente planejado. De acordo com Moraes (2010a, p.185), através de uma emergência 

ou bifurcação, o sistema complexo pode mudar o seu rumo evolutivo, possibilitando a 

reconquista de um novo equilíbrio, de uma nova ordem. Isso quer dizer que uma bifurcação 

no caminho de um sistema complexo não pode ser vista como algo negativo. Pelo contrário, 

ela pode ser um momento rico e relevante para o desdobramento de outros processos, que 

se podem tornar positivos e significativos.  

Por considerar o curso um sistema aberto, dinâmico, não linear e imprevisível, tinha 

a percepção e a consciência de que rupturas poderiam afetar a dinâmica do sistema 

complexo do curso online e, realmente, foi o que ocorreu, pois algumas bifurcações 

adentraram no curso, desviando-o para outros caminhos.  

Os excertos, a seguir, revelam que a pouca participação dos alunos nas atividades 

causou bifurcações no sistema, fazendo com que eu desviasse o rumo do curso. Por 

exemplo, no primeiro excerto havia pensado em promover um fórum para discutir o artigo de 

Paiva29 (2009), intitulado O ensino de Língua Estrangeira e a questão da autonomia, porém, 

ao perceber e me conscientizar de que o fórum anterior não deu certo, devido ao acúmulo 

de outras atividades acadêmicas por parte dos alunos, resolvi mudar de ideia. Solicitei que, 

em vez de discutirem o referido artigo em outro fórum de discussão, deveriam escrever uma 

reflexão pautada na seguinte questão: Existe um método ideal para se ensinar e aprender 

inglês na escola pública?: 

 

                                                 
29 Gostaria de frisar que o material lido pelos alunos e discutido ao longo desse trabalho encontra-se 
nas referências bibliográficas da ementa do curso online, no capítulo metodológico.   
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Paralelamente à prorrogação do prazo de discussão online, disponibilizei o 
segundo artigo para leitura. Anteriormente, pensava em criar outro fórum  
para sua discussão. Porém, devido ao fato da pouca participação do 
artigo 01, tendo em vista que os alunos estão sobre carregados com 
provas, trabalhos e a entrega de monografias se apr oximando, resolvi 
mudar de ideia. Solicitei que leiam o artigo de Ver a Menezes que 
abarca sobre a metodologia no ensino de línguas, fo co relacionado ao 
artigo anterior e façam uma reflexão de cunho críti co-reflexivo, 
respondendo à seguinte questão: Existe um método id eal para se 
ensinar e aprender inglês na escola pública?  (Diário de 17 de setembro a 
29 de setembro de 2009). 

 

Para tanto, essa nova emergência causada pela pouca participação dos alunos no 

fórum de discussão rendeu uma atividade relevante e significativa para os alunos que foi 

escrever um texto reflexivo sobre a existência de um método ideal no ensino de línguas.   

No segundo excerto, percebe-se que, também devido à pouca participação dos 

alunos, houve uma bifurcação no curso, pois a ideia inicial era promover um fórum de 

discussão. No entanto, em referência ao que foi dito acima, decidi disponibilizar no material 

de apoio um artigo de Menezes e Figueiredo (2007) a fim de que os alunos o lessem no 

sentido de ajudá-los a analisar uma unidade do livro didático Take your Time: 

 

... mudei de ideia hoje.  A razão disso se encontra no fato de que de 
sábado até hoje (terça-feira) apenas 2 alunos participaram do fórum ainda 
de maneira superficial ao que pedi na agenda. Então, ontem disponibilizei o 
artigo de Menezes e Figueiredo no material de apoio para que a 
responsável tirasse cópia. Hoje à tarde, levei isso em consideração e 
eliminei o fórum  e pedi que fizessem uma reflexão individual de uma  
unidade didática do Take your Time . 

 

No próximo excerto, a bifurcação surgiu quando Manuela, uma das alunas do curso 

online, baseada em uma pergunta de Alfredo, também um dos alunos do curso, em um dos 

fóruns de discussão do curso online, questionou sobre como trabalhar o ensino gramatical 

de forma mais significativa em sala de aula. À época, fiz algumas provocações, porém não 

lhe dei a resposta de imediato, pois esperava que por meio das discussões e leituras dos 

textos a resposta dessa questão viesse à tona. Quase um mês depois, a aluna Manuela 

retomou esse questionamento. Diante da importância dessa questão que ainda não havia 

sido tratada de maneira enfática no curso, decidi cancelar o que havia planejado 

anteriormente, que era um fórum de discussão e resolvi abordar essa questão, propondo 

que os alunos analisassem uma unidade do livro didático Take your Time. 

Concomitantemente a isso, disponibilizei, no material de apoio, um artigo de Paiva e 

Figueiredo (2007) sobre o ensino de gramática de forma interessante, relevante e 
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significativa, atendendo, então, aos desejos de Alfredo e Manuela, assim como dos demais 

alunos do curso.  

Na realidade, a pergunta de Manuela gerou um efeito dominó nos alunos do curso, 

pois além de Alfredo, outros alunos mostraram-se interessados e curiosos de saber como 

tratar a gramática de uma forma contextualizada no ensino de inglês. O texto de Lívia, a 

seguir, demonstra isso:  

 

Todavia, precisamos encarar a realidade de que, “em geral, os professores 
recebem uma formação acadêmica a partir de certos modismos, pautada 
em dogmas e teorias que desconsideram a realidade cotidiana das salas de 
aula” (MOITA LOPES, 1996). E então, ao depararem-se com a realidade de 
uma sala, se apóiam em livros didáticos que também não são condizentes 
com a realidade do aluno, além da tradicional ênfase na gramática. Esta 
também é uma preocupação dos participantes do instr umento 
diagnóstico sobre as dúvidas e inquietações relacio nado ao 
ensino/aprendizagem de Língua Inglesa, muitos dos q uais 
perguntaram sobre como utilizar da gramática para d esenvolver uma 
aula pautada na conversação e de maneira contextual izada.  (Lívia) 

 

Desse modo, a tarefa dos alunos era analisar a unidade didática, considerando como 

a gramática era tratada nela, comparando com as orientações do artigo de Paiva e 

Figueiredo (2007) a respeito do ensino significativo da gramática da Língua Estrangeira, 

bem como as experiências anteriores dos alunos sobre esse tópico. Vale lembrar que a 

análise da unidade didática não serviu apenas para abordar a gramática, outras questões 

discutidas ao longo do curso online fizeram parte dessa análise, tais como: a questão do 

método subjacente ao livro didático, as habilidades da língua, abordadas na unidade 

didática, dentre outras:  

 

No dia 13/11, escrevi uma agenda para a semana, que correspondia ao 
período do dia 13/11 a 19/11. Solicitei aos alunos que analisassem uma 
unidade didática, a fim de investigar, dentre outros fatos, a gramática. 
Conjuntamente com a agenda, abri um fórum para que as questões postas 
por mim fossem discutidas pelo grupo. Esse seria o último texto a ser 
discutido, pois o tempo está acabando e os alunos estão cansados, 
preocupados com o fim do ano letivo. No entanto, uma aluna no fórum  
anterior, baseada numa resposta minha, queria saber  como deveria 
proceder ao ensinar gramática da Língua Inglesa de maneira 
significativa. Disse a ela que essa discussão seria  realizada nesse 
fórum , ou melhor, na próxima atividade. Na realidade, nã o iria trabalhar 
essa questão no curso online , devido ao fim de semestre, em que 
todos estavam cansados e sem tempo para nada. Havia  resolvido 
apenas disponibilizar os textos, isto é, o artigo r eferente a esse tema, 
contudo sem discuti-lo no curso. Para tanto, mudei de ideia hoje. A 
razão disso se encontra no fato de que sábado até h oje (terça-feira) 
apenas dois alunos participaram do fórum , ainda de maneira 
superficial ao que pedi na agenda. Então, ontem dis ponibilizei o artigo 
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de Paiva e Figueiredo no material de apoio  para que a responsável 
tirasse cópia do mesmo, caso eu precisasse. Hoje à tarde, levei isso 
em consideração e fiz uma nova agenda. Eliminei o fórum  e solicitei 
que fizessem uma reflexão individual de uma unidade  didática do Take 
your Time , com as mesmas questões pedidas para o fórum  e 
acrescentei duas questões a partir da leitura do ar tigo de Paiva e 
Figueiredo (...) acredito que essa mudança repentin a possa aliviar os 
alunos do curso online  e a mim que fico à espera de contribuições no 
fórum . Assim, eles fazem essa atividade com calma e poderão terminar o 
curso online. (Diário, de 23 de outubro a 17 de novembro).   

 

A bifurcação causada pela pergunta de Manuela conduziu o sistema para um outro 

nível de realidade, que foi bastante positivo, pois, em função dessa emergência, aliei à 

atividade proposta os três principais operadores cognitivos da complexidade: o dialógico, o 

hologramático e o recursivo.  

O operador cognitivo dialógico aparece quando possibilito a comunicação entre 

teoria e prática, por exemplo, quando considero a unidade didática como o elemento prático 

por meio da qual os alunos, detentores do conhecimento teórico, terão a oportunidade de 

dialogar, discordar, contrastar, confirmar, reconstruir, construir, desconstruir as teorias que 

foram discutidas no curso online. Nessa análise, penso que teoria e prática estarão ora se 

complementando, ora se antagonizando.  

O operador cognitivo recursivo nasce do dialogo entre teoria e prática por meio do 

processo de ir e vir. Com isso, teoria e prática vão se nutrindo, se enriquecendo, dando 

lugar a um processo evolutivo, em que uma alimenta e é alimentada pela outra, graças ao 

processo de auto-organização, que ocorre no sistema complexo do curso online. 

O operador cognitivo hologramático aparece na unidade didática do Take your Time, 

no sentido de que ela representa o todo, uma vez que está formada por partes, como as 

habilidades da língua, a gramática, os métodos de ensino, dentre outras, as quais os alunos 

também possuem, tendo em vista que foram construídas por eles por meio das leituras, 

reflexões e discussões online. Além do mais, observando as demais unidades didáticas, 

percebi que possuem a mesma estrutura.  

Enfim, as bifurcações aqui apresentadas revelam que o curso não foi um sistema 

fechado, elaborado, pautado por uma causalidade linear, do tipo causa e efeito, com início, 

meio e fim. Pelo contrário, as bifurcações indicaram que os efeitos retroagem sobre as 

causas, realimentando-as ou modificando-as. Além disso, as bifurcações possibilitaram 

refletir que fui um professor-formador com uma escuta sensível (MORAES, 2010a, p.179), 

pois na ação do curso fui capaz de perceber os momentos de bifurcações, de emergências. 

Em virtude disso, tomei decisões, no sentido de que algo necessitava ser mudado, refletido 

ou reconstruído na prática do curso online. 
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Depois de enfrentar os desafios, as incertezas, as contradições, as imprevisibilidades 

e as bifurcações, procurava sempre me auto-organizar para continuar em busca da luz, pois 

essa era a minha meta. Em razão disso, auto-organização emerge como um tema.  

 

4.1.6 Auto-organização 

 

O tema auto-organização remete ao fato de eu sempre desejar me redimir das 

atividades complexas quando da descoberta das contradições surgidas no sistema 

complexo. Como disse anteriormente, à época do desenho e da operacionalização do curso 

online, possuía a pretensão de expulsar o pensamento da simplificação. Por isso, nos 

textos, a seguir, uso o termo redimir, no sentido de conseguir a libertação ou a salvação por 

ter cometido deslizes, por ter errado. Agora no período da interpretação dos textos, 

interpreto o termo redimir como um processo de auto-organização, auto-renovação.  

As contradições quando surgiam no curso produziam uma desordem no sistema 

complexo do curso online. No entanto, por ser um sistema aberto, dinâmico e autopoiético, 

buscava, após o processo reflexivo, superar as contradições que foram descobertas nas 

atividades anteriores:  

 

Na segunda atividade pedi aos alunos do curso que escrevessem suas 
histórias de aprendizagem de Língua Inglesa. Dessa vez, disponibilizei a 
minha história, isto é, a minha narrativa de aprendizagem de inglês, a fim de 
que pudessem ler. Na realidade, percebi que sou parte desse todo, então 
nada melhor do que os alunos terem consciência do meu processo de 
aprendizagem dessa língua. Meu intuito era me redimir da atividade 
anterior em que agi de forma linear . (Diário de 03 de setembro a 12 de 
setembro de 2009). 

 

Essas contradições, como foram explicitadas anteriormente, eram oriundas de 

práticas voltadas para o paradigma tradicional, que ainda estavam enraizadas e, 

consequentemente, ainda povoavam o meu pensar e agir. Por isso, auto-organização 

significava para mim uma nova oportunidade de fazer diferente na próxima ou nas próximas 

atividades:  

 

... creio que ainda cometo deslizes, porém sempre p rocuro me redimir . 
Um exemplo disso foi que solicitei o diário de bordo dos alunos, os quais 
deveriam responder à seguinte questão: Existe um método ideal para o 
ensino e aprendizagem de inglês na escola pública? Essa pergunta, ou 
melhor, a resposta a essa pergunta deveria se basear nos fóruns e nos 
artigos lidos e discutidos. Foi aí que não me toquei que eu deveria também 
redigir o diário porque sou membro desse todo, faço parte dessa 
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comunidade. O interessante nisso foi que tal questão veio à mente apenas 
três ou quatro dias após expor a proposição da atividade na agenda do 
TelEduc. Assim, no domingo, redigi um texto com quatro páginas, expondo 
minhas ideias, opiniões sobre os artigos e discussões no fórum. (Diário de 
30 de setembro a 05 de outubro). 

  

Como se pode notar, me auto-organizei três ou quatro dias depois de propor a 

atividade online na ferramenta agenda. Isso demonstra que meu pensamento ainda se 

encontrava enclausurado numa visão simplificada, fragmentada, em que as partes 

sobrepõem ao todo, de forma desconectada desse todo, uma vez que não me via como 

parte dele. Porém, a partir do momento em que percebi e me conscientizei que sou parte 

desse todo, me auto-organizei e redigi um texto abordando a questão requisitada, que era 

sobre a existência de um método ideal no ensino e aprendizagem de inglês na escola 

pública, pautando-me nas leituras dos artigos, dos fóruns de discussão e de meu próprio 

conhecimento sobre essa questão. Assim, quando terminei de redigir o texto, enviei-o em 

meu diário de bordo contido na plataforma TelEduc e, posteriormente, foi compartilhado com 

todos os alunos a fim de que pudessem ter acesso a ele.    

Depois das auto-organizações pelas quais passei, graças às desordens que 

enfrentava em forma de incertezas, contradições, imprevisibilidades e emergências no 

sistema complexo do curso online, o andar no escuro passou a fazer sentido para mim 

quando perdi o medo de caminhar na incerteza. Por conta da perda desse medo, em alguns 

momentos do curso, não tive receio de errar, de cometer deslizes, equívocos. Frente a isso, 

produzi atividades fincadas na nova epistemologia que estava adotando. Por isso, coerência 

surge como um tema.  

 

4.1.7 Coerência  

 

O tema coerência está relacionado a momentos de certeza, os quais foram 

conquistados, após a realização de vários movimentos recursivos. Penso que o primeiro 

momento em que fui coerente com os pressupostos teóricos da complexidade ocorreu 

quando da elaboração da primeira atividade online, em que solicitei aos alunos que 

escrevessem um relato sobre a razão de eles escolherem o curso de Letras/Inglês, assim 

como uma narrativa de aprendizagem de inglês. A tarefa era que, depois desse primeiro 

momento, lessem todos os textos produzidos e, a partir de então, discutissem, no fórum de 

discussão criado para isso, as questões mais significativas, relevantes, contidas tanto nos 

relatos quanto nas narrativas com vistas a suscitar um assunto para se iniciar o curso online:  
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... pedi aos alunos que lessem todas as narrativas do g rupo e 
apontassem nos fóruns  de discussão questões significativas, 
relevantes, do todo, que pudessem suscitar a primei ra discussão. (...) 
Lembrei, além de compartilhar as narrativas com tod os, que pedi aos 
alunos que compartilhassem o relato sobre a escolha  do curso de 
Letras, pois creio que o grupo não sabe, não conhec e, talvez nunca 
imaginou o porquê o outro escolheu Letras, bem como  o processo de 
ensino e aprendizagem de inglês. Devido a isso, pen so que estou 
coerente com os preceitos da Teoria da Complexidade . Enfim, acredito 
estar no caminho certo. (Diário de 03 de setembro a 12 de setembro de 
2009). 

 

Embora possuísse uma ementa baseada nas necessidades dos alunos, não 

desejava segui-la prescritivamente. Então, surgiu a ideia de os alunos compartilharem suas 

histórias de aprendizagem de inglês e o relato da escolha do curso de Letras/Inglês a fim de 

que buscassem eleger um assunto de comum interesse. Assim, das leituras e das 

interações online, os alunos decidiram eleger a questão do método como o primeiro tópico a 

ser discutido, tendo em vista que havia uma confusão por parte deles no que se refere à 

busca pelo método ideal no ensino e aprendizagem de inglês. Ao promover essa atividade, 

penso que fui coerente com os conceitos da Teoria da Complexidade, uma vez que o curso 

não se pautou em um script prévio. Pelo contrário, se baseou nas crenças que carregavam 

consigo sobre a questão do método de ensino ideal na concepção deles.    

No excerto, a seguir, ratifico o meu esforço em manter a coerência entre os ideais do 

paradigma da complexidade com atividades voltadas para esse pensamento inovador:  

 

Nessa semana, solicitei que compartilhassem suas re flexões com 
todos e que lessem todas e, então, deveriam selecio nar quatro diários 
de bordo, para tecer comentários. Pensei, num prime iro momento, 
indicar quem deveria ler, porém achei mais prudente  que eles 
comentassem os diários mais interessantes, relevant es, os quais 
viessem a contribuir para a efetivação do assunto. Além disso, ao 
selecionar quem deveria ler de quem, estaria fragme ntando a atividade, 
sem mencionar que estaria impondo, decidindo o rumo  do curso. Ao 
possibilitar que escolham os diários, estou conside rando o todo, pois 
lerão de todos e escolherão os diários mais atraent es, etc.  (Diário de 30 
de setembro a 05 de outubro).   

 

Como se pode notar, à época da realização do curso online, minha forma de pensar 

e agir ainda estava atrelada ao embate dialógico entre os paradigmas da simplificação e da 

complexidade, principalmente, no período de elaboração de atividades pautadas pelo 

paradigma da complexidade. Por exemplo, na atividade exemplificada anteriormente, havia 

pensado primeiramente em indicar quais alunos deveriam ler e comentar as reflexões dos 

colegas e assim sucessivamente. No entanto, essa proposta gira em torno do paradigma 
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newtoniano-cartesiano, uma vez que fragmenta o todo em partes isoladas. Além disso, 

estaria desempenhando um papel de professor, que não corresponde ao novo perfil de 

professor transdisciplinar e complexo, que seria o de centralizador do ambiente de 

aprendizagem. No entanto, com um olhar mais aguçado, profundo e complexo nessa 

atividade, refleti que seria melhor os alunos lerem as reflexões de todos os colegas do curso 

e, dessa leitura, deveriam escolher quatro reflexões que mais lhes chamaram a atenção 

para tecer comentários. Nesse sentido, acredito que essa atividade suscitou o princípio 

hologramático, em que as partes estão no todo e vice-versa.  

A coerência advinha da minha busca por atividades criativas, desconstrutivas, 

construtivas e auto-organizadoras voltadas para a construção de conhecimento. Desse 

modo, minha principal responsabilidade era pensar cada atividade de forma interconectada 

fundamentada em relações recursivas, hologramáticas e dialógicas, formando teias 

complexas:  

 

Na terça-feira passada, após escrever o diário, tive um insight  sobre o 
assunto a ser tratado no curso. Na semana passada, abri um fórum de 
discussão  sobre a possibilidade de se trabalhar as quatro ha bilidades 
da língua inglesa na escola. Essa atividade era um warm up  para se 
discutir as habilidades da língua. Então para não t ornar o curso 
estático, morno, sugeri que formassem 4 grupos com 4 ou 5 pessoas, 
e escolhessem a habilidade a ser tratada.  A maioria dos alunos se 
manifestou indicando os nomes dos membros do grupo e o assunto. Dois 
alunos ficaram de fora e eu os incluí. Outros grupos sugeriram as mesmas 
habilidades e decidi pela ordem de envio de e-mail. (Diário de 14 de outubro 
a 22 de outubro de 2009). 

 

Enfim, a minha meta era produzir atividades criativas, dinâmicas, interessantes e 

relevantes, que deveriam fugir de propostas memorizantes, copistas, burocráticas e 

bancárias. Assim, cada atividade pensada e operacionalizada buscava estimular os alunos 

para a pesquisa coletiva, como foi a proposta da atividade exemplificada acima.  

Para tanto, os textos de Alfredo, Evanir, Lisa, Luísa, Michele e Nina, os quais foram 

produzidos durante a realização do curso online, me forneceram um retorno positivo em 

relação às atividades propostas, mostrando-me que fui coerente com a dimensão 

epistemológica que havia me alinhado.  

Por exemplo, o texto de Alfredo, a seguir, revela que sua descrença em relação ao 

curso não presencial foi superada com a realização da atividade em grupo a respeito das 

habilidades da língua. Talvez essa superação tenha ocorrido porque nessa atividade, ele 

construiu conhecimento:  
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Pessoal, olá! Confesso que minhas expectativas em t rabalhar online  
eram meio difíceis, pois achava meio complicado por  não ter um 
contato mais presencial e por ser uma forma nova de  se trabalhar, mas 
depois do que fizemos, por exemplo, este trabalho, digo que foi 
interessante e legal. Parabéns professor pela ideia  do trabalho e 
parabéns ao grupo por não ter entrado em desespero e saber 
trabalhar. Abraços. (Alfredo) 

 

No próximo trecho, Michele informa que apesar de o curso ter sido de pouca 

duração, ela esclarece que fazê-lo foi importante, tendo em vista contribuiu para a sua 

formação profissional e pessoal:  

 

Em suma, apesar do pouco tempo de curso, acredito q ue o que foi 
construído é muito importante na nossa formação pes soal e 
profissional, pois aprendemos a valorizar mais o en sino e o quanto a 
Língua Inglesa é importante na escola e na vida pes soal e social, e 
compete a nós, futuros educadores, desenvolvermos u m bom trabalho 
com os alunos.  (Michele) 

 

Os textos de Evanir, Lisa, Luísa e Nina, a seguir, informam que os operadores 

cognitivos recursivo e hologramático estiveram presentes nas atividades online. Essa 

percepção ocorreu em virtude de os conteúdos estudados e discutidos ao longo do curso 

ser elaborados de maneira hologramática e recursiva, no sentido de que um assunto estava 

interligado ao outro, sem cortes e rupturas. No meu entender, essa visão integradora e 

recursiva dos assuntos emergiu na percepção dessas alunas, graças ao processo de 

desconstrução, reconstrução e recriação dos conceitos sobre ensino e aprendizagem de 

inglês, que os alunos foram expostos no curso online, com a ajuda dos movimentos 

constantes de idas e vindas, pelas retroações e pelas circularidades, que as atividades 

complexas propunham:  

 

Notei que a maioria dos questionamentos estavam int erligados. Assim, 
na medida em que se respondia uma, sanavam-se també m vários 
outros . (Evanir)  

Na realidade o curso foi um círculo, uma junção de ideias de todos os 
integrantes  e as atividades online é que nos proporcionaram esse contato 
com as percepções de todos os colegas. Porque se estivéssemos na sala 
de aula presencial, talvez, esse círculo não existi sse.  (Lisa) 

Esses conjuntos de problematizações levantados no c urso de certa 
forma estão interligados ... (Luísa)  

Acho que os debates foram muito amplos, estando os assuntos 
interligados uns com os outros ; servindo para refletirmos sobre a nossa 
prática em sala de aula. (Nina) 
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O excerto de Lisa, abaixo, além de elogiar o curso online, no sentido de que 

possibilitou a ela refletir sobre questões que a afligia e a incomodava no que tange ao 

ensino e aprendizagem de inglês, informa que ele se pautou na relação teoria e prática e 

não somente pela teoria. Essa reflexão de Lisa é válida, pois sempre propunha atividades 

juntivas, com base no diálogo entre esses pares, uma vez que entendia que faria mais 

sentido para eles no que se refere à construção de conhecimento sobre o ensino e 

aprendizagem de Língua Inglesa, ao invés de focar apenas na teoria de forma disjunta:   

 

O curso online foi excelente, pois nos possibilitou uma verdadeira reflexão. 
Ele sempre buscou relacionar teoria e prática em no ssas atividades. 
Assim, não podemos dizer que o curso foi apenas teo ria. Com ele, nós, 
futuros professores de línguas, mudamos o nosso dis curso e 
aprendemos muito porque acreditávamos que havia uma  metodologia, 
uma receita ideal para se ensinar uma Língua Estran geira (LE), que 
deveria se ensinar a partir da gramática. No entant o, ao final do curso, 
muitos ou a maioria dos discursos mudaram.  (Lisa).  

 

Após passar por momentos turbulentos, caracterizados pelas incertezas, pelas 

contradições, imprevisibilidades e emergências nesse percurso escuro, imaginava não 

encontrar mais a luz por completo, pois via apenas feixes dela. Porém, devido às auto-

organizações que experienciei, vi uma luz no fim do túnel. A elaboração de atividades 

coerentes com o Pensamento Complexo, no entanto, não impediu que eu me deparasse 

apenas com momentos turbulentos. O processo dialógico entre ordem e desordem, 

equilíbrio e não equilíbrio, de estabilidade e instabilidade, de construção e reconstrução me 

propiciou ir em busca da tão almejada luz, e isso ocorreu devido a algumas nuances sobre 

alguns papéis de professor que eu desempenhei ao longo do curso. Diante disso, papéis 

emergem como um tema.  

 

4.1.8 Papéis  

 

O tema papéis diz respeito ao aparecimento de algumas nuances que mostram que, 

durante o curso, desempenhei novos papéis concernentes à operacionalização do curso 

online. Alguns deles emergiram da minha necessidade de manter o sistema complexo do 

curso online sempre nutrido com a entrada e a saída de matéria, energia e informação inter 

e intrassistêmica, cujo interesse era possibilitar a evolução do sistema como um todo. Ao 

longo de todo o curso online, desempenhei, por exemplo, o papel de articulador de 

atividades. Os excertos, a seguir, demonstram a função desse papel:  
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No geral, fiquei satisfeito com a ideia de solicitar aos alunos da escolha do 
curso de Letras, uma vez que vou continuar agora pensando na próxima 
atividade . (Diário de 30 de agosto a 02 de setembro). 

Vamos verificar como será o meu percurso ao longo do curso. Estou 
ansioso e minha cabeça não para de pensar no desenv olvimento de 
atividades futuras.  (...) Enquanto isso, fico pensando na próxima 
atividade, no sentido de não escapar do paradigma d a complexidade.  
(Diário de 03 de setembro a 12 de setembro de 2009). 

Agora devo refletir sobre o que farei na semana que  vem. Estou 
pensando  em formar grupos, porém tenho que refletir melhor como 
operacionalizarei essa proposta. Talvez peça aos alunos para lerem os 
PCNs de Língua Estrangeira, apresentem propostas, sei lá, não sei ainda, 
vou continuar pensando...  (Diário de 06 de outubro a 13 de outubro de 
2009). 

Depois disso, vou trabalhar o ensino significativo da gramática. Esse 
provavelmente será o último texto lido e discutido no curso online. Ainda 
não sei como irei abordá-lo, pois percebo que está meio deslocado do 
que eu estou tratando agora.  Terei de pensar numa maneira de ligá-lo 
com essa temática. Certamente terei novos insights  até lá (daqui a 3 
semanas ainda).   (Diário de 14 de outubro a 22 de outubro de 2009). 

 

O papel de articulador de atividades significava que minha preocupação como 

designer professor-formador e pesquisador era tecer teias complexas entre uma atividade e 

a outra, assim como com as outras passadas, a fim de não ser incoerente com as demais 

atividades já desenvolvidas, isto é, ao pensar e elaborar atividades, não pensava apenas em 

um caminho único para frente. Pelo contrário, pensava para frente e para trás, me 

preocupando sempre em fazer um movimento recursivo.  

Além do mais, o meu processo de amadurecimento no que diz respeito ao processo 

de transposição de uma atividade a qual vinha à minha mente, se baseava, primeiramente, 

sob o viés do paradigma tradicional e, posteriormente, quando colocava as lentes da 

complexidade, refletia que tal atividade era tradicional. Devido a isso, esse processo 

dialógico entre uma atividade simplificada e uma complexa levava alguns dias. Por isso, 

quando postava uma atividade na agenda do curso, imediatamente começava a pensar na 

atividade futura que iria ao ar na semana seguinte.   

Para dinamizar o sistema complexo do curso online, com vistas a colaborar na 

manutenção e evolução do sistema como um todo, em alguns momentos, tive de assumir o 

papel de provocador, no sentido de desestabilizar as estruturas sólidas dos alunos, as quais 

eram compostas por crenças e mitos sobre o ensino e aprendizagem de inglês. Essas 

provocações eram feitas por meio de questões, indagações, referentes aos assuntos 

discutidos, lidos e ligados ao ensino e aprendizagem de inglês. Nelas procurava sempre 

relacionar a teoria e a prática, e vice-versa, a fim de causar uma desordem nessas 

estruturas sólidas, para produzir uma nova ordem ocasionada pela auto-organização:  
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Estou na perspectiva disso ocorrer, caso contrário, farei provocações, 
pois esse parece ser o meu papel: provocar as estru turas sólidas em 
forma de crenças, mitos, representações sobre o que  significa ensinar 
e aprender inglês.  (Diário de 13 de setembro a 16 de setembro). 

 

Assim, a fim de construir o novo por meio de movimentos recursivos, retroativos, 

essas provocações objetivavam levar os alunos a refletirem sobre suas crenças, ações, 

seus erros e acertos.  

Ainda preocupado em manter o sistema complexo do curso online vivo e aberto ao 

fluxo de entrada e saída de energia, matéria e informação através de conexões inter e 

intrassistêmicas, algumas vezes, em função da ausência de alguns alunos no 

desenvolvimento de algumas atividades, devido a algumas imprevisibilidades, e, dentre elas, 

o grande número de trabalhos, provas, entrega e apresentação de monografias por parte 

dos alunos, muitas vezes, exerci o papel de convocador dos alunos que permaneciam por 

muito tempo sem entrar na plataforma, contribuindo com as atividades online. Essas 

convocações eram feitas ora nos fóruns de discussão que estavam no ar, ora enviava para 

os e-mails particulares dos alunos, perguntando a eles sobre o motivo do seu silenciamento. 

Também, solicitava auxílio aos professores desses alunos para convocá-los; e ainda pedia 

aos colegas do curso que os informassem que eu, o professor-formador, estava 

questionando suas ausências das discussões online:   

 

Enviei e-mail , pedi aos colegas e professores que lembrassem aos  
ausentes que contribuíssem no fórum.  Mesmo na expectativa de que 
participassem, prorroguei para o dia 16/11 a contri buição no fórum . No 
geral, a convocação rendeu algo, pois alguns aparec eram para 
contribuir. Contudo, sei que estão atarefados, sobr ecarregados com 
provas, trabalhos de fim de ano. Faltam duas semana s para o término 
do ano letivo. Tenho que compreender isso.  (Diário de 23 de outubro a 
17 de novembro de 2009). 

 

Essas ausências, por sua vez, acarretavam uma desordem no sistema do curso 

online, e era a minha missão organizá-lo com prorrogações dos fóruns de discussão, com as 

datas de entrega dos trabalhos ou com o cancelamento de algumas atividades pensadas e 

desenhadas. Todas essas reorganizações geraram um atraso no final do curso, uma vez 

que estava previsto para terminar no fim de novembro. No entanto, acabou se findando até 

a segunda metade de dezembro, ou seja, coincidiu com o final do ano letivo dos alunos. 

Contudo, estava ciente de que essas imprevisibilidades pudessem ocorrer, porque o curso 

era um sistema aberto, e, portanto, passível à entrada e saída de energia, matéria e 

informação, que poderiam conduzir o curso para lugares incertos.  
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Moraes (2010a, p. 179) revela que, além de uma prática crítica e reflexiva, o 

professor deve possuir uma escuta sensível. Isso quer dizer que o docente deve estar mais 

atento aos processos auto-organizadores de seus alunos, ser capaz de olhar para eles, 

prestando atenção em suas necessidades, desejos, dificuldades e progressos, bem como 

deve desvendar suas angústias, tristezas, seus limites, seus potenciais, dentre outros.  

No próximo texto, percebi a necessidade de diminuir o ritmo de atividades do curso 

online, uma vez que os alunos me informavam, quando os convocava para contribuírem nas 

discussões online, que as razões dessa ausência em não participarem com tanta frequência 

eram as atividades universitárias como a redação de monografias, estágios, provas e 

trabalhos finais, entre outros, devido ao final do ano letivo. Reconhecendo tais fatos, de 

certo modo, floresceu o meu lado sensível de não me omitir, ficar alheio, inerte ao que 

estava acontecendo e, então, decidi diminuir o ritmo das atividades do curso, oportunizando 

aos alunos a prorrogação da entrega das atividades online:  

 

Contudo, pensando que a maioria dos alunos se encon tra na 3ª e 4ª 
séries do curso de Letras/Inglês e estão atarefados  com a escritura da 
monografia, estágio nas escolas, trabalhos de disci plinas, dentre 
outros, resolvi poupá-los por duas semanas no que t ange às 
discussões no fórum de discussão . Na primeira semana, isto é, na 
semana passada deveriam ler o artigo de Paiva como foi dito e escrever 
uma reflexão a qual deveriam compartilhar comigo.  (...) Em função do 
feriado, prorroguei por um dia a entrega do diário baseado na leitura 
dos quatro diários.  Até as 15 horas de hoje (06/10/09), alguns alunos não 
haviam enviado seus diários, mas creio que até quinta-feira, quando irei 
abrir a plataforma, eles terão feito isso. Tenho que, na realidade, relevar 
que estão com estágio e monografia em fase de entre ga e defesa. 
Porém, são comprometidos. Vamos aguardar!!!!  (Diário de 30 de 
setembro a 05 de outubro). 

 

O interessante é que nenhum dos alunos solicitou que eu prorrogasse as datas de 

entrega das atividades solicitadas, porém, devido à minha percepção e sensibilidade, não 

podia ignorar os outros sistemas complexos com os quais os alunos do curso online 

estavam interconectados. Isso porque considero cada aluno participante do curso como um 

sistema, no qual se relaciona com outros sistemas em que influencia e é influenciado pelos 

outros sistemas com os quais interage. Neste caso, os sistemas complexos com os quais os 

alunos interagiam à época, os quais causavam uma desestabilização no sistema do curso 

online, eram relacionados à disciplina de Estágio Supervisionado, mais especificamente, 

com o sistema da escola pública onde estagiavam, com as disciplinas das quais deveriam 

fazer provas e trabalhos, com os orientadores e os autores que embasavam suas 

monografias, dentre outros. 
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Por conta disso, não podia me omitir, ser um insensível, no sentido de fazer vistas 

grossas ao que estava acontecendo. Diante disso, percebi que seria necessário prorrogar, 

por algumas vezes, as discussões nos fóruns, bem como a entrega dos trabalhos nas outras 

ferramentas do TelEduc.  

Ancorado ainda em uma prática reflexiva, percebi que, algumas vezes, executei o 

papel de avaliador a respeito do desenrolar de algumas atividades do curso, bem como 

sobre o seu andamento. Por exemplo, ao ler e interpretar os textos produzidos pelos alunos, 

eu, designer, professor-formador e pesquisador, realizei algumas avaliações a respeito da 

participação ou não dos alunos, bem como do período em que o curso online foi ministrado.  

No excerto, a seguir, faço uma avaliação sobre as discussões das narrativas de 

aprendizagem dos alunos promovidas pelas discussões no fórum de discussão. Avaliei que 

os alunos não sabiam explicar o método de ensino e aprendizagem a que foram 

submetidos, uma vez que explicavam, de maneira superficial, embaçada, conflituosa e 

ingênua, o modo pelo qual foram expostos ao ensino e aprendizagem de inglês, isto é, não 

conseguiam dizer: fui submetido ao método audiolingual, fui exposto ao método de 

gramática e tradução, entre outros. Em razão dessa desordem, refleti que seria melhor 

iniciar o curso discutindo sobre a História dos Métodos de Ensino e Aprendizagem de Inglês 

no Brasil, de Dörphe Uphoff (2008), a fim de aparar ou não essas arestas que pareciam 

bastante nebulosas e obscuras:  

 

Diante das discussões das narrativas dos participan tes,  elegi que o 
que mais afligia os alunos era a questão do método/ metodologia no 
ensino de inglês. Cada membro tinha uma posição dif erente em 
relação a esse assunto, porém notei que seus concei tos eram 
superficiais. Em outras palavras, não davam nomes aos bois , por 
exemplo, método gramático-tradução, método direto, audiolingualismo 
e comunicativo. Em razão disso e de outros fatores,  resolvi 
disponibilizar para iniciar a discussão online  um artigo que descreve a 
evolução dos métodos de inglês no Brasil, de autori a de Dörphe 
Uphoff . Porém, antes de disponibilizar o texto, abri um fórum com o 
seguinte nome: O que sei sobre metodologias no ensino de inglês?  

Novamente, volto a enfatizar que os alunos detêm co nceitos esparsos, 
confusos e superficiais desse conceito.  (Diário de 17 de setembro a 29 
de setembro de 2009).  

 

Como se pode notar por meio dessa atividade, me conscientizei de que algo deveria 

ser reconstruído na percepção dos alunos a respeito dos vários métodos de ensino e 

aprendizagem de inglês. Diante disso, tomei a decisão, que considerei adequada e 

oportuna, à época, de iniciar a discussão online, com a leitura e a discussão do artigo de 

Uphoff (2008).   
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Outra avaliação que fiz ao longo do curso diz respeito ao fato de perceber que os 

alunos pareciam ser bastante acríticos, pois eram pouco questionadores e inquiridores. 

Entretanto, essa minha avaliação poderia ser um pré-julgamento de minha parte em relação 

aos alunos, pois tinha consciência de que estavam envolvidos, além do curso online, com 

outros sistemas complexos, principalmente, com aqueles relacionados às atividades da 

universidade, como estágios, monografias, participações em eventos, dentre outras. De 

qualquer forma, permaneci na expectativa de que os textos produzidos por eles por meio 

das atividades viessem a me contradizer em relação a essa minha pré-avaliação:  

 

Com os slides postos, abri um fórum, cujo intuito era realizar um debate em 
que os membros do curso deveriam ler e realizar perguntas ou responder às 
questões feitas. Não sei, mas minha primeira impressão foi que os 
alunos não são críticos, questionadores. Por outro lado, não sei se 
estavam envolvidos em outras atividades ou eventos,  porém de uma 
maneira geral, estou percebendo que esses alunos pa recem ser 
acríticos. Posso estar cometendo um engano, pois, a o analisar os 
textos, eles poderão me dizer/revelar outra coisa.  (Diário de 23 de 
outubro a 17 de novembro de 2009). 

 

Entretanto, na fase final do curso online, avalio que talvez essa falta de criticidade 

por parte dos alunos se deva ao período em que o curso foi ministrado: o segundo semestre 

de 2009. Percebi que ele deveria ter sido ministrado no primeiro semestre, já que nessa 

época os alunos não estão cansados, estressados, atarefados com muitas provas, redação 

das monografias e suas respectivas apresentações de trabalhos de fim de curso.  

Caso o curso online tivesse mesmo que ocorrer no segundo semestre, como foi o 

caso, o ideal seria que terminasse antes das provas, dos trabalhos, da fase de redação e 

das apresentações de monografias e não como aconteceu nesse curso, conjuntamente com 

o fim do ano letivo, período em que os alunos se encontravam assoberbados de atividades 

acadêmicas:  

 

Na realidade, penso que esse curso deveria ser mini strado no 1º 
semestre e não no 2º semestre, pois todos estão exa ustos, cansados, 
preocupados, atarefados, etc. Ou deveria ter se ini ciado logo no início 
do 2º semestre e terminado antes das provas, trabal hos. De qualquer 
maneira, agora é tarde, faltam apenas duas semanas para que a coleta 
acabe, graças a Deus, pois ministrar um curso online  não parece ser 
uma tarefa tão fácil, tendo em vista que depende do s outros.  (Diário de 
23 de outubro a 17 de novembro de 2009). 
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Diante dessas avaliações sobre os alunos e o curso online, considero que ele foi 

bem-sucedido, uma vez que cumpriu sua proposta, mesmo perante os imprevistos e 

percalços ocorridos durante seu desenvolvimento.   

Ainda orientado por uma prática reflexiva, percebi na ação que agia como um 

professor tradicional, no sentido de impor o meu poder em centralizar e controlar algumas 

atividades online. Consciente desse fato, necessitava mudar essa característica 

conservadora, e assumir um papel mais condizente com as orientações dessa realidade 

emergente, tornando-me um moderador, no sentido de ser o facilitador da aprendizagem 

dos alunos, sem criar hierarquias calcadas em atitudes de dominação do processo, como 

mostram os excertos abaixo:   

 

O prazo de envio das narrativas foi estabelecido po r mim. Aí aparece 
novamente o meu poder, pois deveria ter negociado c om os alunos 
quando poderiam enviar seus trabalhos. Isso é algo que preciso rever 
para as próximas atividades.  (Diário de 03 de setembro a 12 de setembro 
de 2009). 

Meu papel era de moderador, conselheiro, apoiador e m função das 
diversas opiniões, ideias dos participantes.  Algumas vezes, colocava 
meu ponto de vista, outras vezes, retornava para o participante uma 
questão para que refletisse sobre tal. A participação dos alunos foi muito 
boa. Houve uma interação entre eles e percebi que leram o artigo sobre 
as metodologias em inglês.  (Diário de 17 de setembro a 29 de setembro 
de 2009). 

Tenho consciência de que devo descentralizar o curs o e passar 
maiores responsabilidades ao grupo . Minha ideia parece interessante e 
vem ao encontro da proposta do curso. Porém, continuo pensando em 
outras possibilidades. Entretanto, é essa ainda que impera. (Diário de 30 de 
setembro a 05 de outubro de 2009). 

Também passei a missão de moderar as discussões nes se fórum  aos 
alunos do 3º e 4º anos. Creio que apenas eu, formad or, tenho tomado 
partido no andamento do curso. Por isso, quero pass ar a 
responsabilidade para esses alunos . (...) Ressalto que a atividade 
proposta se encontra nos moldes complexos, principa lmente, por 
passar a tarefa aos alunos para moderarem as discus sões, 
descentralizando a figura do formador.  (Diário de 06 de outubro a 13 de 
outubro). 

 

Atuando assim, estava mostrando aos alunos e a mim mesmo que eu não era o 

detentor do saber, porém o mediador, o facilitador da aprendizagem. Enfim, em tempos 

complexos e transdisciplinares não faz mais sentido o professor ser visto, como revela 

Moraes (2010a, p.179), como o dono da verdade, sendo aquele profissional controlador, 

cobrador, insensível, enciclopédico, incapaz de uma interação compreensiva e colaborativa.   
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Tendo interpretado as partes que constituem o fenômeno elaboração- 

operacionalização de um curso online com base na Teoria da Complexidade, apresento, a 

seguir, o diagrama da árvore sistêmica (CAPRA, 2007, p.275), no qual reconecto as partes 

interpretadas ao seu todo.  

 

 

  Figura 2:  O diagrama do primeiro fenômeno 

 

A escolha do diagrama da árvore sistêmica (CAPRA, 2007, p.274) para representar a 

relação todo e partes e vice-versa dos fenômenos investigados se encontra no fato de que 

para o referido autor, numa árvore real, “existem interligações e interdependências entre 

todos os níveis sistêmicos; cada nível interage e comunica-se com seu meio ambiente total”. 

Além disso, para o autor, “a maioria dos sistemas vivos exibem modelos de organização em 

múltiplos níveis, caracterizados por muitos e intricados percursos não-lineares, ao longo dos 
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quais se propagam sinais de informação e transação entre todos os níveis, tanto 

ascendentes quanto descendentes”.  

Por conta disso, Capra (2007, p.276) informa que a árvore é o símbolo mais 

adequado para a natureza ecológica da estratificação nos sistemas vivos, ou seja, ela é o 

símbolo mais representativo para mostrar como os fenômenos, os eventos e os saberes são 

tecidos juntos em tempos complexos e transdisciplinares, ao invés, por exemplo, do símbolo 

newtoniano-cartesiano da pirâmide, que privelegia a hierarquização.  

Ainda pautado na argumentação do autor, uma árvore retira seu alimento tanto das 

raízes quanto das folhas. Além do mais, Capra (2007, p.276) informa que a “energia em 

uma árvore sistêmica flui em ambas as direções, sem que uma extremidade domine a outra, 

sendo que todos os níveis interagem em harmonia, interdependentes, para sustentar o 

funcionamento do todo”.  

Por fim, é no tronco da árvore sistêmica, segundo Capra (2007, p.274), que o 

organismo individual está conectado a sistemas sociais e ecológicos mais amplos, que, no 

entanto, possuem a mesma estrutura da árvore.  

Tentando interpretar a explicação de Capra (2007, p.275) a respeito da escolha da 

árvore sistêmica à minha escolha dessa representação no que tange aos dois fenômenos 

investigados, acredito que ao colocar, por exemplo, o fenômeno em estudo no tronco 

significa compreender que esse lugar é o cerne desse sistema vivo, porque ele faz a 

conexão com outros sistemas mais vastos. Além disso, no tronco ocorrem o fluxo de 

energia, matéria e informação que vai para todos os níveis ligados a esse sistema, sem, no 

entanto, haver a preocupação de dominação de um nível pelo outro, pois “em cada nível, o 

sistema que está sendo considerado pode constituir um organismo individual” (CAPRA, 

2007, p.274), por exemplo, uma célula pode ser parte de um tecido, mas pode também ser 

um microorganismo, que por sua vez é parte de um ecossistema.  

Dessa forma, o meu argumento sinaliza que o sistema elaboração-operacionalização 

de um curso online com base na Teoria da Complexidade possui níveis ou subsistemas, que 

interpreto como os temas hermenêutico-fenomenológicos. Esses subsistemas, além de 

possuírem o mesmo nível, são organismos relativamente autônomos, porém são 

interdependentes de um organismo maior. Por conta disso, represento a interlocução que 

percebo entre a Teoria da Complexidade e a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica.   

Na seção a seguir, interpreto o fenômeno reflexão sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de Língua Inglesa, que foi vivenciado pelos dezoito alunos que participaram 

do curso online e que foi elaborado-operacionalizado por mim, designer, professor-formador 

e pesquisador.  
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4.2 INTERPRETAÇÃO DO SEGUNDO FENÔMENO  

 

Interpreto, a partir de agora, o fenômeno reflexão sobre o ensino e aprendizagem de 

Língua Inglesa. Neste fenômeno, foram encontrados oito temas: questionamentos, 

mudanças, contextualização, habilidades, motivação, formação docente, busca e 

autorreflexão.  

Considerando que a verdade do todo está nas partes ou passa por elas, conforme 

revela Mariotti (2004, p.71), considero cada tema encontrado como parte de um todo, que é 

o fenômeno. Diante disso, interpretarei cada parte desse todo, sem perder de vista as suas 

relações com as outras partes e, no final da interpretação, religá-las-ei ao seu todo por meio 

do diagrama da árvore sistêmica (CAPRA, 2007, p.275).  

 

4.2.1 Questionamentos 

 

O tema questionamentos emergiu nos textos em vários momentos de seu 

desenvolver, em razão de o curso online ser um sistema complexo, aberto e 

consequentemente, vulnerável às contradições, às ambiguidades, às dúvidas e aos conflitos 

inerentes a esse mundo real complexo. Em outras palavras, a presença de questionamentos 

ao longo do curso indica que ele não foi sedimentado com base na certeza dos fatos, 

hábitos, saberes e eventos, pois a minha meta era criar um sistema, em que indagações, 

perguntas fizessem parte daquele contexto que os alunos experienciavam, tendo em vista 

que entendia que elas poderiam mover o curso para rumos inesperados e auto-

organizadores.          

Os primeiros questionamentos dos alunos, a seguir, estão relacionados, em razão de 

eu, designer e professor-formador, ter solicitado que lessem as narrativas de aprendizagem 

de inglês, assim como os relatos dos alunos sobre o porquê da escolha do curso de Letras. 

O objetivo dessa leitura era que indicassem fatos que lhes chamassem atenção sobre o 

processo de ensino e aprendizagem a fim de que pudessem servir de tópicos para a 

primeira discussão online.  

Nessa atividade, estava privilegiando o operador cognitivo hologramático, pois 

entendia os relatos e as narrativas de aprendizagem como o todo. Ao lerem o todo, poderia 

(m) escolher a parte ou as partes que desejariam para iniciar a discussão online.  

Esses textos se encontravam disponibilizados na ferramenta portfólio do ambiente 

virtual e os alunos, por meio de um fórum de discussão aberto para se discutir esses textos, 

deveriam propor um assunto de comum acordo entre eles, no sentido de dar o pontapé 
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inicial às discussões online. Isso significa que essas duas primeiras atividades solicitadas 

por mim tinham por meta, além de os alunos compartilharem com os demais alunos do 

curso online como ocorreu o processo de ensino e aprendizagem deles, mostrar a razão 

pela qual escolheram o curso de Letras/Inglês e delinear a primeira discussão online, a fim 

de sair de um roteiro fixo, de um script prévio. Como já foi dito anteriormente, a ementa do 

curso online foi baseada nas necessidades dos alunos, porém não desejava iniciar o curso 

seguindo a sua ordem a partir do item um, dois, três e, assim sucessivamente.  

Os excertos de Clara, Michele, Lisa, Nina, Manuela, Alfredo e Olix, abaixo, mostram 

as várias questões formuladas por eles a partir da leitura dos textos com o intuito de se 

chegar, como já foi dito, a um assunto de comum acordo, a fim de se iniciar as reflexões 

online:  

 

Bom, li as narrativas e observei que muitas delas revelam um contato com a 
língua estrangeira na escola regular, e poucos tiveram a oportunidade de 
frequentar um curso de idiomas. Assim, acho que um assunto legal seria 
como despertar o aluno para a língua inglesa?  Por quais meios? ..... 
Sim, seria, pois a realidade social destes alunos que faz com que 
pensem não haver necessidade de aprender uma LE, um a vez que não 
têm perspectivas em seu futuro como usuários da lín gua. Mostrar a 
eles quais as oportunidades reais de uso da LE seri a interessante. A 
questão é: como fazer isso?  (Clara) 

 
Ao ler as narrativas compartilhadas, pude compreender e verificar que, 
apesar de um grande interesse pelo aprendizado da LI, a maioria como "eu" 
tiveram um contato com a língua já bem tarde, pois as escolas públicas não 
ofereciam tal disciplina, alguns até só tiveram contato no Ensino Médio, 
como a Lívia de Bela Vista que colocou estudar línguas é muito importante. 
Pude ver também que os colegas de Bela Vista ainda tiveram a LI bem 
depois, pois, por estarem na fronteira com o Paraguai, o ensino era mais 
voltado para a língua espanhola, e isso não esmoreceu nossos amigos de 
forma alguma, pois nas aulas verifico que são grandes alunos da disciplina, 
muito aplicados e a maioria dedica-se ao ensino, bem como escolhem a 
área com mais facilidade, como a colega Clara que colocou sinto falta 
das cobranças , e que sem essas cobranças a aula tornou-se 
monótona. Será que nós também não temos culpa disso ? (Michele). 

 
Após ler as justificativas da opção pelo curso e as narrativas, percebi que 
poucos alunos tinham o real objetivo de fazer Letras, porém de algum modo 
no decorrer do curso identificaram-se com o referido. Nas narrativas 
predominam a não aprendizagem da Língua Inglesa no ensino básico 
público. As aulas encontravam-se centradas em regras gramaticais e 
transmissão do conhecimento, nada de construção, hoje isso ainda ocorre, 
creio que por isso não ocorre o efetivo aprendizado da LI, principalmente 
em escolas públicas, bem como nas particulares também. Por isso, 
proponho discutirmos sobre uma reflexão levantada e m meu trabalho. 
Os professores das escolas públicas e particulares são formados em 
Letras, mas não sabem usar a língua para a comunica ção. Já os 
professores de escolas de idiomas não são formados em Letras, 
todavia possuem uma boa competência línguística. Há  uma 
incoerência aí. Onde?  (Lisa). 
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Acho que as aulas de literatura inglesa podem contribuir para despertar o 
interesse dos alunos pelas aulas de LI, trabalhando com as obras de 
escritores americanos e inserindo, assim, a parte da gramática e 
conversação. Como poderíamos aliar o ensino de língua inglesa ao  da 
literatura? Por que os professores das escolas regu lares esquecem  de 
mencionar o surgimento da questão da literatura ame ricana em suas 
aulas? Por que ensinam apenas gramática? Este é o assunto que 
proponho para discussão. (Nina). 

 
Acho interessante essa ideia de discutirmos sobre os métodos de ensino de 
inglês ao longo dos anos, apesar de não se notarem muitas mudanças. 
Desde que estivemos na escola para aprender até hoj e, quando 
voltamos para ensinar, os métodos dos professores c ontinuam os 
mesmos. Como mudar tais métodos já tão batidos e ca stigados? Como 
alcançar o interesse do aluno com novidades no ensi no de língua 
inglesa?  (Manuela). 

 
Minha preocupação é com a formação do professor,  pois é uma 
ferramenta primordial para despertar no aluno as reais importâncias da 
aprendizagem, seja ela em qualquer área, mas hoje o foco principal é a LI. 
São os formadores que aplicam a "injeção de motivação" nos alunos, 
mostrando o quanto é prazeroso aprender a LI. Porém, só incentivar não é o 
bastante, o X da questão deve-se ao interesse do aluno, ou melho r, não 
é fazer a pergunta POR QUE ESTUDAR A LI?, mas sim E U QUERO 
APRENDER A LI? .(Alfredo). 

 
A questão que eu tanto critico há anos é sobre a metodologia e vejo que 
vocês também têm esse ponto de vista. E agora digo: Quais metodologias 
vocês acham que seriam mais viáveis a todos? (Olix). 

 

Como se pode notar, muitas foram as sugestões para se iniciar a discussão online. 

No geral, os excertos exemplificados sugerem a criação de meios para motivar os alunos 

para a construção do conhecimento na Língua Inglesa, a passividade deles em relação ao 

próprio processo de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa, a formação do professor de 

inglês, a inserção das literaturas de Língua Inglesa nas aulas, a busca pelo método ou 

metodologias que agrade(m) aos alunos, e, por fim, o aluno deve refletir por que deseja 

aprender inglês. Dentre tais proposições, o tópico decidido para se iniciar as discussões 

online foi o método, pois as discussões no fórum revelaram que os alunos buscavam 

incessantemente pelo método ideal, perfeito no que se refere à construção do conhecimento 

em Língua Inglesa, como mostraram os trechos de Manuela e Olix.   

Conforme explicitado acima, os primeiros questionamentos dos alunos estão 

vinculados à proposta do designer,  professor-formador e pesquisador de os alunos lerem os 

relatos da escolha do curso de Letras/Inglês, assim como das narrativas sobre o ensino e 

aprendizagem de inglês e, a partir daí, se iniciar a discussão do primeiro tópico a ser 

debatido. Os demais questionamentos, a seguir, estão relacionados aos vários assuntos 

discutidos no decorrer do curso online, como, por exemplo, os dois textos abaixo, 
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produzidos pela aluna Michele, que se dirigem aos colegas de curso Alfredo e Evanir. Neles 

Michele expressa sua opinião sobre a impossibilidade de ensinar as quatro habilidades da 

língua em salas de aula de escolas públicas superlotadas. Discordando dessa possibilidade, 

Michele deseja respostas mais contundentes, mais precisas e mais práticas dessa visão, por 

parte de Alfredo e de Evanir, que no fórum se mostraram favoráveis ao ensino e 

aprendizagem das quatro habilidades da língua na escola pública:  

 

De que forma você, enquanto professor, procederia e m sala de aula? 
Então Alfredo, quais suas concepções? (Michele). 

... é uma forma muito legal de ensinar, mas me expl ique melhor como 
você faria isso em sala de aula. Me dê um exemplo s e você estivesse 
no comando de uma sala com 40 alunos, como faria es sas práticas 
Evanir? Trabalhando as quatro habilidades que você enfatiza?  
(Michele). 

 

Nos excertos, a seguir, Evanir e Olix, ao debaterem sobre a questão do método que 

foi discutida online a partir do artigo de Paiva (2009), lançam duas questões que reforçam a 

necessidade e a obrigatoriedade de o professor de inglês ser proficiente na língua que 

ensina. Evanir, por exemplo, revela que o professor não ensina de acordo com as 

orientações da Abordagem Comunicativa, porque ele mesmo não é proficiente na oralidade. 

Por isso, prefere ensinar a gramática, pois nessa sub-habilidade se sente seguro:  

 

Devido à má-formação profissional, os professores não possuem o domínio 
da língua e com isso ocorre a insegurança de realizar uma abordagem 
comunicativa, continuando, assim, presos ao ensino da gramática até hoje. 
Pois, como Vera Menezes diz, como um professor pode rá ensinar 
Inglês se nem ele mesmo não sabe a língua?  (Evanir). 

 

No entanto, a Abordagem Comunicativa não se pauta exclusivamente na habilidade 

oral. Pelo contrário, além dessa habilidade, um professor que opte por ensinar baseando-se 

nessa perspectiva deve ser proficiente nas outras habilidades da língua, como: ler, escrever 

e ouvir, e trabalhá-las de forma integrada, visando a um ensino focado em práticas sociais, 

bem como em outras sub-habilidades da língua.  

Olix informa ainda que não existe um método ideal e que cabe ao professor seguir o 

método de acordo com a sua afinidade, bem como com a do aluno. Porém, esclarece que o 

professor deve ser proficiente na língua:   
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A metodologia,  há ou não?  A questão do método ideal para se trabalhar 
em salas de aula vem sendo muito polemizada. Desta forma, após as 
discussões feitas, nota-se que sempre quando se discute sobre ensino e 
aprendizagem de LI volta-se à questão do método. Desta forma, após as 
leituras dos textos propostos pelo professor, podemos ver que estamos no 
caminho certo. Acredito que não haja um método ideal para se ensinar LI, 
mas cada professor deve ter o seu método, pois às vezes um consegue se 
expressar melhor com um método do que com outro. Isso também acontece 
com os alunos. Mas a base para se ensinar algo é saber, e, se um 
professor não fala inglês, como pode ele querer ens inar? (Olix). 

 

Ainda em relação à questão do estudo dos vários métodos existentes no ensino e 

aprendizagem de inglês, discutida no fórum, a aluna Sueli revela em tom de cautela o perigo 

de se realizar inovações sem levar em consideração alguns questionamentos, tais como: 

Como fazer mudanças?, Onde fazê-las?, De que maneira?. Isso significa que o professor 

que for promover e realizar mudanças no ensino tende a ser um profissional qualificado, 

com uma formação reflexiva sobre a sua própria prática:   

 

Outro ponto importante salientado por Vera Menezes é a questão da 
metodologia que não existe uma metodologia estática, e sim cabe ao 
professor atender ao desejo da maioria. Vera Menezes reforça minha idéia 
de metodologia que já tinha. Por fim, tudo que foi supracitado por Vera 
Menezes quanto à possibilidade a atividade é de suma importância, mas 
temos que ter cuidado para que tudo isso não fique maçante e repetitivo. 
Mudança é sempre bom, mas temos que saber: Como? On de? E de 
que maneira fazê-las? (Sueli). 

 

Ainda em relação à questão do método, Clara, a seguir, questiona colegas de curso 

a respeito da possibilidade ou não de se trabalhar exercícios gramaticais:  

 

Acho importante também os tradicionais exercícios. Dá para misturar 
um pouco de cada metodologia em sala? Eu acredito q ue sim . (Clara)    

 

O questionamento de Clara faz sentido porque agora teoricamente informada no que 

diz respeito ao fato de que não existe um método ideal no ensino de línguas e que o método 

tradicional focado em estruturas gramaticais é limitado, deseja saber se é possível abordar 

os exercícios gramaticais. Ela acredita nessa possibilidade, tendo em vista que um professor 

consciente de sua própria prática saberá o momento exato de trabalhar tal conteúdo em sala 

de aula, de acordo com as necessidades de seus alunos.  

Além do mais, todo processo de mudança gera uma desordem nos sistemas em que 

está conectado, abalando uma parte ou outras partes, porém, com o poder de se 
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autoestruturar, se auto-organizar, o sistema ensino e aprendizagem de inglês volta a sua 

ordem quando, por exemplo, professores e alunos entenderem que uma ou qualquer Língua 

Estrangeira se constrói usando-a para fins de comunicação, em que partes e todo e vice-

versa se relacionam a todo instante e não através de partes desconectadas, isoladas de 

como foram ou ainda são as aulas de inglês norteadas por meio de itens gramaticais.  

Os questionamentos abaixo se referem às reflexões a respeito do trabalho de 

pesquisa que os alunos estavam incumbidos de fazer. Naquela oportunidade, cada grupo 

ficou encarregado de discutir cada habilidade da língua, sendo que a fase preparatória dos 

slides deveria ser discutida no fórum de discussão criado para cada grupo.  

Michele, por exemplo, questiona o seu grupo como eles, futuros professores, podem 

criar alternativas de atividades nas aulas de inglês. No entanto, esta sua pergunta não teve 

resposta. Assim, respondendo a Michele, penso que a resposta para essas questões se 

encontra no fato de que o professor necessita reformar o seu pensamento, olhar para o 

aluno, para a realidade ao seu redor, além dos muros escolares, a fim de que possa 

promover o diálogo escola e sociedade e vice-versa, pois, assim, será capaz de possuir uma 

inteligência totalizante e não parcializante que o impede de usar alternativas metodológicas 

tão próximas a ele em suas aulas: 

 

Então vamos primeiro pensar um pouco em como podemo s analisar e 
avaliar o ensino da escrita? E como nós poderemos f azer alternativas 
que deem certo neste ensino?  (Michele). 

 

Já, Lisa, no excerto abaixo, refletiu por meio da pesquisa que realizou sobre a 

habilidade da fala que o professor de inglês com uma boa formação pode fazer uso da realia 

em suas aulas com a implementação de instrumentos tecnológicos que os alunos usam 

cotidianamente, tais como: MP3, celulares, câmeras digitais, internet, entre outros, tornando 

suas aulas mais próximas do mundo dos alunos. Diante disso, a aluna tece uma crítica em 

forma de pergunta ao seu grupo de estudos referente àqueles professores que colocam 

obstáculos e que dizem que a impossibilidade de trabalhar a habilidade da fala é causada 

pela falta de material, sendo que ao seu redor existem muitos recursos que podem ser 

usados como didáticos:  

 

Na era das tecnologias de informação e comunicação,  em que os 
alunos possuem instrumentos, como: MP3, celulares, internet, 
computadores, câmeras digitais em mãos, vocês conco rdam que a 
grande desvantagem em ensinar a habilidade da fala está somente na 
falta de material ou há algo mais envolvido nesse p rocesso? (Lisa). 
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Essa pergunta de Lisa recai sobre a formação do professor, pois é sabido que 

existem professores que não possuem uma formação reflexiva sobre sua própria prática e, 

aliado a esse fato, existem aqueles professores que não sabem lidar com as novas 

tecnologias de informação e comunicação.  

No momento em que os grupos começaram a discutir os slides apresentados por 

cada grupo sobre as quatro habilidades da língua, a participante Clara, a seguir, questiona 

uma dúvida bastante interessante, relevante e pertinente a todos os membros da 

comunidade online sobre o uso de forma fragmentada das quatro habilidades da língua nas 

aulas de inglês, bem como a respeito das habilidades da língua menos importantes:  

 

Depois de cada um ter estudado uma habilidade espec ífica, vocês 
acham que seja possível ensinar inglês focando apen as em ouvir e 
falar?? A escrita e a leitura podem ocupar um segun do plano nas aulas 
de LI?? Estou com essa dúvida.  (Clara). 

 

Essas questões motivaram os alunos a discutirem que as habilidades da língua se 

encontram interligadas, no sentido de que uma complementa a outra, uma não existe, sem a 

presença da outra. Em outras palavras, é impossível ensinar a habilidade de leitura sem 

recorrer à habilidade de escrita, da audição ou da fala. Não se pensa na habilidade da 

audição sem as habilidades da escrita, leitura e da fala.    

A participante Nina, no próximo trecho, direciona seus questionamentos a mim, o 

professor-formador. Ela, por exemplo, responde a uma pergunta feita pelo professor-

formador a ela em um dos fóruns de discussão sobre como eram as aulas de inglês a que 

foi submetida nos Ensinos Fundamental e Médio. Ela alega que nunca ouviu um professor 

de Língua Inglesa usar esse idioma em sala de aula. Isso, no entanto, era aparentemente 

normal para ela, tendo em vista que amava o idioma e tirava notas boas. Porém, a mudez 

do seu professor passou a perturbá-la quando sentiu a necessidade de usar a língua em 

sala de aula. Foi então que percebeu que o professor não falava na Língua Estrangeira a 

qual era habilitado a ensinar. Por conta disso, desabafa com um questionamento:  

 

Pois é professor, infelizmente não me lembro de momento algum, os meus 
professores de inglês no Ensino Fundamental e Médio ministrarem aulas no 
idioma. Entretanto, naquela época, isso não me desmotivava, pois eu 
gostava muito da disciplina e sempre tirei boas notas, porém, depois de um 
determinado tempo, isso começou a me incomodar quando eu comecei a 
sentir vontade em falar em inglês, e a perceber que  se a própria 
professora não falava, como eu poderia aprender?  (Nina). 
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O depoimento de Nina não é surpreendente e é compreensível porque, 

provavelmente, seus ex-professores foram também expostos a métodos de ensino e 

aprendizagem de inglês calcados no paradigma newtoniano-cartesiano. De acordo com tais 

métodos, o professor não necessitava usar a língua-alvo em sala de aula, bastava apenas 

saber manipular as regras gramaticais dessa língua. 

Mesmo o professor não usando o idioma nas aulas de inglês, Nina se encontrava em 

plena ordem, tendo em vista que a paixão, o amor pela Língua Inglesa, a impedia de entrar 

em desordem, por exemplo, desmotivando-a nas aulas de inglês. Para tanto, Nina se 

desestabiliza anos mais tarde, quando sente a necessidade de usar a Língua Estrangeira 

para fins sociais. Diante desse fato, percebe que a professora não possuía fluência em 

inglês e, por essa razão, se conscientiza de que não poderia aprender esse idioma.  

Manuela também direciona seu questionamento a mim, professor-formador. Ela era 

uma aluna do curso online que participava pouco, por exemplo, em termos de contribuições 

diárias. Porém, nos fóruns, observando o histórico de entrada dos participantes no ambiente 

virtual, notava que sua entrada era assídua, ou seja, ela acessava o ambiente com bastante 

frequência, demonstrando que, embora não contribuísse efetivamente durante suas 

entradas, provavelmente, lia todas as mensagens enviadas pelos participantes, 

apresentando contribuições, em termos de textos, somente no final de cada fórum. Sua 

pergunta abaixo denota esse fato, pois surge quase no fim do fórum de discussão, e se 

refere a um comentário que fiz no início de um dos fóruns de discussão:  

 

A é.... esqueci de fazer minha pergunta. Professor, lá pela página 8 das 
discussões, você perguntou ao Olix como ele reagiria numa substituição em 
que a matéria deixada pelo professor fosse totalmente ultrapassada. Por 
estar fazendo várias substituições, me faço essa pergunta!!! Será que eu 
deveria mudar aquilo que o professor deixou??? Não seria até 
antiético???? Eu até tenho vontade de fazer algo diferente para os alunos, 
mas fico com receio. (Manuela). 

 

O contexto dessa pergunta de Manuela está no fato de que eu, professor-formador, 

perguntei a Olix, caso recebesse um conteúdo gramatical descontextualizado de um 

professor de inglês de uma das escolas em que costumava realizar substituições, se seria 

possível transformar esse conteúdo descontextualizado em um conteúdo contextualizado e 

mais significativo para os alunos, sem fugir do tópico gramatical abordado pelo professor. 

No entanto, Olix não conseguiu responder a essa pergunta e nem seus colegas de curso. 

Minha expectativa era que discutissem em algum momento, porém, como ninguém discutiu 

essa questão ao longo do fórum de discussão e o seu prazo estava se esgotando, Manuela 

retomou a pergunta sem resposta.  
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O aluno Alfredo, a seguir, me questiona e aos colegas sobre o modo de tornar uma 

aula de cunho gramatical mais motivante e menos monótona. De fato, desde o início do 

curso, ele possuía a crença de que para aprender inglês era necessário saber sobre essa 

língua, porém, com as minhas provocações nos fóruns, sua concepção em relação ao 

estudo gramatical da língua pela língua começou a mudar e, consequentemente, passou a 

questionar sobre como trabalhar a gramática de forma significativa:  

 

Vi que está realmente presente a metodologia de tra balhar em sala de 
aula a Gramática.  Interessante que cada vez que os estudiosos na área 
educacional percebem problemas, buscam renovar dete rminadas 
maneiras de solução de tal problema, como por exemp lo, a utilização 
de multimídia em sala de aula.  Mas, se analisarmos de maneira mais 
minuciosa, perceberemos que em grande parte tem a presença do 
estudo gramatical. Digo isso para percebemos a impo rtância do 
domínio da gramática. Tendo tal domínio, o falante terá maior 
credibilidade em si mesmo.  Então uma preocupação é de "como 
poderíamos levar o conhecimento gramatical para a s ala de aula sem 
deixar que a aula se torne monótona e, com isso, de sestimule o 
aluno?"  (Alfredo). 

 

Diante dos questionamentos de Alfredo, Olix e Manuela, refleti que era o momento 

propício de provocar uma bifurcação, uma emergência no sistema complexo do curso, já 

que essa questão da gramática precisava ser reconstruída na visão dos alunos, pois eles se 

encontravam despreparados e desinformados de como deveriam agir diante de aulas 

significativas de cunho gramatical.  

Em resumo, o surgimento do tema questionamentos, no decorrer do curso online, 

indica que ele causou nos alunos desordens devido a leituras, às discussões e às trocas de 

experiências, de percepções e de interações entre os alunos.  

Como disse anteriormente, a primeira reflexão online foi motivada quando solicitei 

aos alunos que lessem e discutissem em um fórum de discussão os relatos da razão da 

escolha do curso de Letras/Inglês e as narrativas de ensino e aprendizagem de inglês. 

Dessas leituras, os alunos propuseram assuntos que pudessem começar a discussão online 

por meio de questionamentos. Os questionamentos mais recorrentes foram sobre a questão 

do método no ensino de inglês, uma vez que esse conceito se encontrava em um estado 

caótico na concepção dos alunos, representado por crenças. Diante disso, o tema a ser 

discutido, a seguir, se intitula mudanças, pois mostro a reflexão dos alunos do curso online 

sobre a questão do método, mais especificamente, do método tradicional, bem como sobre 

os novos posicionamentos em relação ao ensino e aprendizagem de gramática.   
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4.2.2 Mudanças  

 

O tema mudanças visa a mostrar uma nova ordem que se instaurou na visão dos 

alunos sobre os métodos no ensino de inglês, mais especificamente, a reflexão deles sobre 

o método tradicional a que foram submetidos ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem de Língua Inglesa, bem como novos posicionamentos que construíram 

durante o curso a respeito do ensino da gramática. Assim, primeiramente, tecerei sobre a 

questão do método e, posteriormente, sobre a gramática.  

A leitura do artigo de Uphoff (2008) e a sua discussão num fórum permitiram que os 

alunos refletissem sobre os vários métodos de ensino e aprendizagem de inglês dispostos 

ao longo dos tempos. O meu objetivo era que, além de ler e discutir o artigo da autora, os 

alunos pudessem realizar uma relação recursiva do conteúdo do artigo com suas narrativas 

de ensino e aprendizagem de inglês, com as aulas observadas e ministradas no estágio de 

inglês e com as próprias aulas de inglês na universidade, no sentido de identificarem os 

métodos de ensino que foram ou são submetidos nos Ensinos Fundamental, Médio e 

Universitário.  

Essa minha decisão se justifica, como disse anteriormente, pelo fato de que no fórum 

intitulado O que sei sobre metodologias no ensino de inglês? percebi que a grande maioria 

dos alunos era incapaz de explicar os métodos de ensino a que foram expostos. Além do 

mais, seus textos denunciavam a busca incessante pelo método perfeito, ideal. Diante 

dessa constatação, o artigo de Uphoff (2008) tinha por meta apresentá-los aos métodos a 

que foram submetidos ao longo de seus processos de ensino e aprendizagem, com o intuito 

de desmitificar crenças que ainda estavam arraigadas no saber desses alunos.  

Sendo assim, penso que o objetivo proposto de que relacionassem o artigo de 

Uphoff com suas narrativas de aprendizagem de inglês foi alcançado, pois Lisa, Evanir, Nina 

e Hermes identificaram os métodos de ensino e aprendizagem de inglês aos quais foram 

submetidos durante os Ensinos Fundamental e Médio: os métodos gramática e tradução e o 

audiolingual, como mostram os excertos a seguir: 

 

Muito interessante o artigo de Dörthe Uphoff. Percebi que o foco e/ou 
método das aulas que tive e que a maioria dos coleg as teve no ensino 
básico era gramática e tradução aliado ao Pattern  Drill . O artigo revela 
que os métodos foram tentativas de aprimorar o ensino de línguas, porém 
sempre impunham uma determinada regra e hoje se sabe que a 
aprendizagem de línguas não ocorre a partir de estr uturas pré-
moldadas, mas sim a partir da verificação da realid ade do aprendiz.  É 
interessante ressaltar, retomando o fórum , o que sei sobre 
metodologias no ensino de inglês , em que a Evanir havia comentado 
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que não há receitas para o ensino de línguas. Então  creio que temos 
que buscar sim os métodos para as aulas adequando-a s às reais 
necessidades dos alunos, mas não seguir um método 
especificamente, porque é o melhor.  (Lisa). 

Foi muito interessante e de grande valia lermos o t exto de Dörthe 
Uphoff, pois, a partir daí, tornou-se possível perc ebermos que, em toda 
a História do Ensino do Inglês, há uma busca por mé todos e regras a 
serem seguidas.  De forma que, no decorrer da história, apresentaram-se 
vários métodos e o que vem sendo posto em prática é o Método da 
Gramática e Tradução e em partes o Método Audioling ual, pois este se 
encontra centrado no Pattern  Drills , ou seja, na repetição. Mas é a 
repetição das estruturas gramaticais. Há ainda o fato de o professor 
prender-se ao livro didático, através do qual determina o que vai ensinar. 
Diante disso, sabemos que tais métodos não deram certo, pois fomo s 
submetidos a esses métodos enquanto alunos e pudemo s observar, 
ainda, tal acontecimento durante os estágios.  Então, o método que 
ainda não foi colocado em prática é o último aprese ntado no texto, o 
Método Comunicativo. No qual se trabalhará com a in teração e a língua 
em situação real de uso, utilizando assuntos presen tes no cotidiano do 
aluno.  (Evanir).  

Adorei o texto proposto pelo professor. Por meio de le pude refletir 
melhor sobre os métodos a que fui submetida quando ainda cursava o 
Ensino Médio, que é o de gramática-tradução, como o s demais 
comentaram.  Isto vem a ser muito engraçado, pois, quando estava no 
Ensino Médio, achava esse negócio  de aprender gramática um 
máximo , pois, desta forma, sentia-me mais perto  de finalmente 
entender o idioma por completo.  Hoje, tenho uma visão totalmente 
contrária, é claro, não desconsidero a importância da mesma, 
entretanto, por meio destes debates e da leitura do  texto em questão, 
concluo que o seguimento de uma única abordagem não  vem a ser o 
ideal, pois não existe o melhor método a ser aplica do, e sim o conjunto 
de diferentes métodos que contribuem para o aprendi zado da LI , cada 
um deles enfocando um ponto específico da linguagem. (Nina). 

Com a leitura do artigo pude notar que minha narrat iva da língua 
inglesa identifica-se muito com o método estrutural ista, no qual a 
gramática ocupava o espaço dos outros métodos. Mas,  no momento, 
vejo que o método comunicativo busca espaço dentro da 
aprendizagem e, devido a isso, novos professores bu scam uma nova 
aprendizagem , inserindo nós participantes do curso virtual. Desta forma, o 
texto contribui, e muito, para vermos essas perspectivas de mudanças e 
qual o ensino que realmente irá contribuir para o aluno e o melhor método. 
(Hermes). 

 

Lisa e Evanir compreendem ainda que o ensino de línguas focado no método 

tradicional foi, há tempos, relegado a um segundo plano. Para elas, o ensino de línguas 

deve ser norteado por um método de ensino que considere as reais necessidades dos 

alunos, seus desejos e que as aulas se voltem para fatos vinculados ao cotidiano dos 

alunos, em que a interação dentro da sala de aula seja o foco principal das aulas. Assim, 

para as alunas, não existe uma receita milagrosa que revele o método certo. No entanto, 

mesmo conscientes disso, elas informaram que tanto o método de gramática e tradução, 

centrado no ensino da gramática pela gramática e em traduções de textos literários, quanto 

o audiolingual, focado nas técnicas de repetição, são bastante difundidos nas escolas. 
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Evanir informa que em suas observações no Estágio Supervisionado nas escolas públicas, 

vivenciou a prática desses métodos.  

Lisa, Evanir, Nina e Hermes ainda mencionam que o método comunicativo é o ideal 

para o ensino de inglês nos dias de hoje, visto que ele parece o método que mais se 

aproxima daquilo que os alunos desejam, ou seja, construir significados na língua inglesa, 

dentro e fora da sala de aula. Entretanto, os alunos não tomam o método comunicativo 

como o melhor método, a receita perfeita. Para justificar isso, Nina frisa a não existência de 

um método ideal e revela que, de fato, existem vários métodos de ensino que, unidos uns 

aos outros, podem ser uma boa ferramenta de ensino e aprendizagem dos professores, pois 

cada método complementa o outro. Nina revela ainda que, antes de tomar consciência da 

existência dos vários métodos, acreditava que dominar a gramática poderia levá-la à 

construção de significado na língua inglesa. No entanto, graças às discussões online e às 

leituras dos textos, essa crença caiu por terra.  

Aninha, no excerto abaixo, corrobora aquilo que foi mencionado de que ainda hoje é 

possível ver aulas de inglês orientadas para o ensino da gramática, revelada por meio da 

memorização de verbos, de regras isoladas, de palavras e frases prontas. Essas aulas são, 

segundo a aluna, cansativas e massacrantes, porque, para ela, o professor reproduz, 

mesmo que de forma inconsciente, a prática de ensino a que ele próprio foi submetido 

quando era aprendiz de inglês. Na realidade, como discutido, ele age dessa maneira por 

falta de fluência e de uma formação reflexiva:  

 

Através da leitura do texto pude perceber que o ensino de LI ainda traz 
consigo inúmeros resquícios do ensino do século pas sado, pois o 
professor tende inconscientemente  aplicar aos seus alunos o mesmo 
método de ensino aplicado a ele no seu aprendizado escolar.  Desde o 
início do ensino de LI no Brasil, onde o acesso era  restrito a elite, já se 
usava o método da decoreba , onde o aluno deveria decorar as regras, 
os verbos, algumas palavras e frases prontas, não m uito diferente do 
ensino atual das escolas, e isso tornavam-se cansat ivo e massacrante.  
Não que eu não considere a gramática importante, ela é muito 
importante sim, pois devemos saber o início de tudo , as regras da 
língua, a sua forma padrão, porém, creio que o ensi no, principalmente, 
o ensino de uma nova língua deve-se estar adequado ao contexto do 
aluno, somente assim ele começará a se interessar p elo aprendizado, 
buscando novos conhecimentos.  (Aninha) 

 

No próximo trecho, Manuela assevera que os professores têm um desafio a vencer: 

a substituição de um método focado na gramática e na tradução, que já se revelou acéfalo e 

infrutífero, por um método centrado em práticas sociais de uso da língua. A aluna se 

espantou, ao ler o artigo de Uphoff, que há mais de um século tem-se usado o mesmo 
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método nas aulas de inglês. Mesmo sendo métodos ultrapassados originários das primeiras 

décadas do século passado, a aluna, embora tenha uma opinião que generaliza a situação, 

informa que tanto as escolas públicas quanto as de idiomas persistem na utilização de 

métodos tradicionais de ensino de regras gramaticais, como relata abaixo:  

 

O que eu achei mais interessante no texto sobre a h istória dos 
métodos é que percebi que há mais de um século tem se usado um 
mesmo método de ensino, que é o primeiro citado pel a autora, o 
método de gramática e tradução.  Ela mencionou que desde as primeiras 
décadas do século XX este método era usado. E gente... isso continua até 
hoje . A maioria das escolas públicas, e até mesmo escolas  particulares 
de línguas, ainda utilizam o estudo regrado das gra máticas . Mas como 
mostrou o artigo, o mais importante não é ser expert  em gramáticas, e 
sim ter a capacidade de comunicação.  Me impressionou muito saber 
que há tanto tempo tem se usado o mesmo método que já foi 
comprovado ser inútil. Será realmente um grande des afio mudar esse 
paradigma...  (Manuela). 

 

As reflexões dos alunos evidenciaram que, pelo menos em termos de discurso, os 

modelos de ensino e aprendizagem focados no paradigma newtoniano-cartesiano, em que, 

para aprender uma Língua Estrangeira (LE), o aluno deveria aprender as partes isoladas 

dessa língua, foram desmistificados com a reflexão sobre os métodos tradicionais a que 

foram submetidos. Com essa mudança de percepção, eles se conscientizaram de que, para 

construir conhecimento em uma LE, é necessário que outras partes se articulem umas com 

as outras, formando um todo. Enfim, os alunos refletiram que não existe um método certo, 

ideal no ensino de línguas, e cabe ao professor, com uma formação reflexiva, basear-se não 

em apenas um método, porém, para motivar os alunos a construírem conhecimento em 

inglês, deve utilizar vários métodos em suas aulas.  

Em relação a isso, Paiva (2002) revela que não se deve adotar uma única teoria de 

aprendizagem em substituição de outra ou de outras. Na concepção da autora, diferentes 

perspectivas teóricas devem ser reunidas, pois cada uma delas pode mostrar vertentes 

diferentes sobre um mesmo todo complexo, contribuindo para uma compreensão do sistema 

complexo que é a construção do conhecimento em Língua Inglesa. 

Além de perceberem a questão do método tradicional, o ensino da gramática 

também foi alvo de reflexão dos alunos do curso, uma vez que possuíam a crença de que, 

para aprender inglês, era necessário aprender a gramática dessa língua. No entanto, com 

as reflexões online, os alunos se posicionaram de forma reflexiva e perceberam que o 

ensino da gramática é importante, porém de forma contextualizada.  
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Meu argumento sinaliza que os alunos assumiram uma nova posição em relação ao 

ensino da gramática, tendo em vista que possuíam a crença de que aprender inglês 

significava aprender a gramática dessa língua. Essa questão surgiu após uma bifurcação 

que ocorreu no sistema complexo do curso, em função de os vários questionamentos e 

dúvidas dos alunos a respeito de como trabalhar de forma interessante e motivante a 

gramática nas aulas de inglês.  

Os alunos, nas trocas interativas, foram incentivados a não eliminar essa sub-

habilidade (CUNNINGSWORTH, 1995, p.31-53) da língua, como pareceu ocorrer quando do 

surgimento da Abordagem Comunicativa no Brasil, no fim dos anos 70, do século passado, 

em que ficou subentendido que ensinar a estrutura da língua em sala de aula de inglês era 

um crime capital. Pelo contrário, a gramática ocupa um papel significativo, útil, em 

perspectivas de ensino e aprendizagem voltadas para as práticas sociais, porém o seu 

tratamento não é mais aquele dos métodos anteriores, nos quais era ensinada de forma 

sistemática. Seguindo as orientações comunicativas, ela deve ser ensinada de forma 

significativa e contextualizada.  

Diante disso, percebi nos dois primeiros fóruns de discussão que alguns alunos do 

curso detinham crenças sobre a importância de um ensino focado somente na gramática em 

sala de aula, pois, na concepção deles, o ensino e aprendizagem da gramática exerciam 

papel fundamental para que os alunos construíssem conhecimento em inglês. No entanto, 

essas crenças foram se dissipando por meio das leituras dos artigos, bem como das 

discussões realizadas online.  

Com o intuito de mostrar como a gramática era tratada pelos livros didáticos de 

inglês, solicitei aos alunos do curso que analisassem uma unidade didática do livro Take 

your Time, número três, uma vez que era bastante difundido pelos professores daquela 

região. Assim, ao analisarem a unidade do referido livro didático, Evanir, Janaína, Julia e 

Lívia comungaram da mesma opinião e revelaram que a unidade do livro didático visava a 

tratar os conteúdos gramaticais de forma explícita e, portanto, de forma descontextualizada. 

Evanir, por exemplo, destaca que o item gramatical privilegiado pela unidade é o personal 

pronouns. Por conta disso, a aluna reflete que os autores do livro didático tentam camuflar o 

tópico gramatical, dando o nome de Language Study:  

 

Em seguida, nos deparamos com a gramática de forma explícita e 
descontextualizada, em que o aluno deverá preencher  as lacunas 
mostradas na página 60 . Em outros momentos tenta-se mascarar o uso 
da gramática, atribuindo a tal atividade outro títu lo como Language  
Study , na página 64 . Entretanto, a última coisa que acontece nessa 
atividade é o estudo da linguagem.  Pelo contrário, deixa-se claro que o 
estudo da vez é a gramática, ou seja, personal pronoun . Gramática 
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esta que é ensinada de forma descontextualizada, fu gindo totalmente 
das propostas de Menezes e Figueiredo, como a busca  de outros 
recursos, o uso de atividades lúdicas: jogos, por e xemplo . (Evanir). 

 

Julia também concorda com Evanir que a unidade didática analisada privilegia o 

método tradicional com foco na gramática. Ela justifica esse posicionamento, ao observar 

que os exercícios gramaticais estão voltados para o preenchimento de lacunas e, em razão 

disso, não procuram desafiar os alunos no sentido de eles usarem a língua em suas vidas 

cotidianas. Julia revela ainda que os exercícios expostos na unidade didática são artificiais e 

improváveis de acontecerem em situações reais de comunicação. Diante disso, a aluna 

revela que a unidade didática visa à transmissão do conhecimento, ao invés da construção 

do conhecimento:  

 

Com relação à proposta de estudo de gramática, essa unidade está muito 
relacionada ao método tradicional de preenchimento de lacuna, logo 
os exercícios propostos são bem improváveis de sere m utilizados em 
situação real de comunicação, visando, dessa forma,  à transmissão de 
conhecimento porque não força o aluno, e sim lhe of erece uma 
situação de desafio, tudo o que ele precisa fazer é  seguir um modelo 
oferecido.  (Julia). 

 

Para Lívia, a unidade didática apresenta dois métodos mesclados: o de gramática e 

tradução e o audiolingual. Entretanto, a aluna informa que a unidade trata a gramática de 

forma explícita. Por essa razão, os exercícios propostos, segundo ela, visam que os alunos 

internalizem e automatizem as regras gramaticais por meio da memorização e do 

condicionamento: 

 

Essa quebra na sequência lógica dos exercícios tem uma explicação: a 
necessidade de se trabalhar a gramática.  Esta é apresentada 
explicitamente nessa unidade por meio de exercícios , contudo há 
apenas um momento de explicação gramatical, já no f im da unidade, 
isso porque as estruturas frasais são repetidas div ersas vezes até que 
sejam internalizadas, automatizadas.  Para resumir, todo o conteúdo 
dessa unidade didática é trabalhado à guisa do méto do audiolingual, 
pois as estruturas linguísticas são apresentadas in úmeras vezes ao 
longo da unidade no sentido de criar um condicionam ento para que o 
aprendiz memorize-as . (Lívia). 

 

Os excertos de Julia e de Lívia acima chamam a atenção para a unidimensionalidade 

do mundo complexo visualizada pelos exercícios gramaticais, sob forma de atividades 

memorizantes, as quais mostram um único caminho de o aluno resolver determinado 
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problema em situação real de uso da língua. Isso significa que, nos exercícios gramaticais 

que propõem seguir o modelo, a língua é considerada como um sistema estático, fechado e 

único. Essa visão de língua, no entanto, não mais pode ser abordada em tempos 

complexos.  

Janaína, no próximo trecho, também corrobora Lívia quando informa que a unidade 

didática se mostra pautada por dois métodos: o de gramática e tradução e o audiolingual. 

Assim, tal como Lívia, ela assevera que a unidade trata a gramática de maneira explícita, 

com exercícios artificiais, superficiais e improváveis de ocorrer em situações de uso da 

língua. Ela revela ainda que os exercícios se baseiam na repetição (a técnica de pattern 

drills).  

Assim, concentrando-se apenas e exclusivamente na segmentação da língua, a qual 

é quebrada em várias partes isoladas, a fim de se obter o todo, a unidade didática parece 

não se preocupar em aproximar o aluno da língua que aprende, pois ao privilegiar os itens 

gramaticais, a unidade didática se distancia daquilo que o aprendiz deseja, ou seja, usar a 

língua para fins de comunicação.  

Janaína também concorda com Julia e aclara que os exercícios da unidade didática 

visam à transmissão do conhecimento e não à sua construção, tendo em vista que oferece 

exercícios gramaticais descontextualizados e preconiza a memorização de regras 

gramaticais que não condizem com a realidade do mundo complexo. A aluna revela que o 

tópico abordado na unidade didática Problemas de Saúde é real e, portanto, universal, 

porém, a fim de que o aluno possa pensar e interagir com os outros, consigo mesmo e com 

o contexto, seu foco se volta para o ensino da gramática e não para o sentido de explorar 

esse tópico. Dito de outra forma, propostas superficiais não fazem sentido para os alunos, 

porque raramente irão usá-las em situações de prática social:  

 

Partindo para os termos da gramática, é possível apontar que a unidade 
é abordada de maneira explícita, constituída por co nteúdos puramente 
gramaticais que tendem a reproduzir contextos super ficiais, com 
estruturas gramaticais que não condizem a um signif icado exato das 
palavras, ou seja, frases descontextualizadas, e qu e evidenciam 
muitos exemplos repetitivos do famoso pattern  drills . Logo, as frases e 
os textos trabalhados na unidade são, em termos gra maticais, 
improváveis de serem usados em situações reais de c omunicação, de 
forma que o propósito principal da unidade é buscar  “ilustrar” 
aspectos gramaticais. Com isso a língua é distancia da do aluno, 
porque não é vista na vida cotidiana. São estrutura s isoladas que não 
têm nada a ver com o universo dos alunos, embora o conteúdo trate de 
um tema universal, que são os problemas de saúde . Percebam também 
que esses exercícios visam à transmissão e não à construção d o 
conhecimento, já que a unidade didática é centrada somente em 
regras, com frases sem sentido, descontextualizadas  e que impede a 
capacitação significativa do aprendiz . Neste sentido, cabe salientar que 
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os exercícios vistos na unidade didática não estão de acordo com os 
apresentados no artigo proposto por Menezes e Figue iredo (2007), de 
forma que os autores buscam um ensino diferenciado,  visando 
aprofundar o conhecimento do aluno sempre em confor midade com as 
quatro habilidades, apresentando vocabulário e estr uturas, diálogos, 
textos de compreensão, enfim, buscando desenvolver os conteúdos 
por meio lúdico com situações do dia a dia, em cont exto real de 
comunicação que venha fazer sentido para o aluno. C om isso, oferece 
subsídios, a fim de levar o aprendiz a valorizar a língua Inglesa através 
de procedimentos que incentivem o mesmo a pensar e interagir na 
língua-alvo . (Janaína). 

 

No próximo excerto, Manuela reflete que o ensino da gramática pela gramática não 

poderia tomar todo o espaço nas salas de aula de inglês, como ocorre em muitas escolas. 

Para a aluna, a gramática pode ser ensinada no contexto escolar a partir de um modo 

significativo, relevante, interessante e contextualizado, como, por exemplo, dentro de um 

texto, porém não deve ser o centro do ensino e aprendizagem de inglês.  

Para explicar a razão de a gramática não ser levada a sério nas aulas de inglês, 

Manuela, a seguir, baseada em Paiva e Figueiredo (2007), assevera que as gramáticas não 

podem ser consideradas como uma Bíblia ou uma Constituição repletas de leis e deveres, 

que ninguém pode infringir ou desobedecer. Ainda fundamentada em Paiva e Figueiredo 

(2007), a aluna revela que as gramáticas, e no meu entender, também os livros didáticos, 

tratam a língua como estado inerte, estático e imutável, uma vez que foram escritos 

pautados na norma padrão da língua. Além disso, foram escritos em épocas e locais 

diversos. Dessa forma, na visão de Manuela, as gramáticas e, acrescento, os livros 

didáticos, certamente, não representam como uma língua é usada pelos vários grupos 

sociais de uma nação, tendo em vista que é um sistema complexo, dinâmico, 

multidimensional, mutável e vivo, capaz de se auto-organizar constantemente depois de 

momentos de desordem:  

 

Porém, os autores mencionam que as gramáticas não deveriam  ser 
tratadas como um livro sagrado ou como lei, como se , se alguém 
escrevesse fora da gramática, estaria infringindo a  lei. As gramáticas 
quando são escritas são tiradas de um determinado l ocal, de uma 
determinada época e de um determinado grupo social.  Temos que nos 
lembrar de que a língua não é algo imutável. Ao contrário, ela sof re um 
processo contínuo de transformação, e que varia de acordo com o 
contexto, época, localidade, etc.  Por isso, a gramática não precisaria 
ser levada tão a sério, tomando todo o espaço no en sino e 
aprendizagem da língua estrangeira . (...) Sobre a questão do ensino da 
gramática, percebi que o ensino da gramática pode s er bem 
significativo ao aluno se trabalhado da maneira cor reta. A maioria dos 
professores ensina as regras gramaticais isoladamen te, em frases 
solitárias, sem um contexto real que possa ajudar o  aluno a perceber 
quando e onde ele poderia viver aquilo que lhe está  sendo ensinado. 
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Ao contrário, como vimos no curso, as atividades de  gramática devem 
estar bem contextualizadas com a realidade dos alun os, levando em 
conta suas experiências . (Manuela). 

 

Em resumo, concordo com Manuela que a língua é um sistema vivo e, portanto, sofre 

constantemente mudanças. Entretanto, essas mudanças não são resultados de regras 

rígidas e lineares, mas, como revela Fleischer (2009, p.80), das relações entre diversos 

elementos como: “características individuais dos falantes, influências de outras línguas em 

decorrência de proximidade geográfica e invasões, tendências fonológicas ditadas pelo 

esforço que cada som requer para ser produzido, e interpretações diferentes de sons e 

significados feitas por subseqüentes gerações”.  

A reflexão de Manuela sobre a artificialidade do livro didático surgiu devido à análise 

da unidade didática do livro Take your Time. Na oportunidade, os alunos foram incentivados 

a analisar como as autoras do livro didático tratam a gramática. Da análise os alunos 

compreenderam que o seu objeto central é o foco na gramática. Embora alguns alunos 

tenham revelado que a unidade didática explora os métodos de gramática e tradução e o 

audiolingual, o seu foco, no entanto, continua sendo nos itens gramaticais.  

Janaína, a seguir, também embasada na análise da unidade didática, mostra um 

discurso de mudança quando reflete que ela privilegia uma visão de linguagem com foco na 

gramática, não oferecendo ao aluno a oportunidade de interagir na língua-alvo, uma vez que 

o seu objetivo é ensinar ao aluno, partes fragmentadas da língua:  

 

Nesse sentido no que tange à unidade didática, perc ebemos que se 
trata do método áudio-lingual, vindo a servir mais para efeito de 
exemplificação, principalmente, no que se refere à visão de língua, 
sendo este método baseado no estruturalismo da líng ua enquanto 
forma/estrutura, mas que acaba distanciando o aluno  da interação, 
bem como de sua autonomia, uma vez que os mesmos ac abam ficando 
presos somente às regras gramaticais . (Janaína) 

 

A atividade que proporcionou essa reflexão dos alunos, de fazer dialogar teoria e 

prática, foi interessante e significativa, pois os alunos tiveram a oportunidade de colocar em 

prática os conhecimentos teóricos proporcionados pelos artigos, pelas discussões e 

interações online. Essa atitude se alinha à proposta complexa de aproximar e fazer dialogar 

os pares binários: teoria e prática. Essa aproximação rendeu bons frutos, pois os alunos 

desmistificaram a crença de o ensino de inglês ser centrado apenas em regras gramaticais, 

mostrando-se limitado e insuficiente para o aluno desenvolver sua fluência. De fato, o aluno 

necessita interagir com outras partes, tais como com as quatro habilidades da língua: ler, 
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escrever, falar e ouvir; com as sub-habilidades: vocabulário, pronúncia, ortografia, estilos e 

variedades do inglês discurso (CUNNINGSWORTH, 1995, p.31); além da gramática, para 

atingir a proficiência em inglês.  

Acredito que uma dessas partes que compõe esse todo complexo seja contextualizar 

o ensino, focando as aulas nas reais necessidades dos alunos e não em propósitos 

estruturalistas que em nada contribuem para a construção do conhecimento da Língua 

Inglesa por parte dos alunos. Dessa forma, o tema, a seguir, contextualização, mostra a 

reflexão dos alunos de haver uma relação dialógica entre professor e alunos no sentido de 

contextualizar o ensino de inglês, diferentemente do que ocorre nos métodos tradicionais, 

vinculados ao paradigma newtoniano-cartesiano, no qual o contexto não faz a menor 

diferença para se aprender e ensinar inglês, pois o que importa, para esse paradigma, é a 

relação única entre sujeito e objeto.    

 

4.2.3 Contextualização 

 

O tema contextualização diz respeito ao fato de os alunos se conscientizarem de que 

não existe um método ideal para se ensinar e aprender inglês. Por conta disso, as reflexões 

realizadas pelos alunos direcionaram para o fato de que sempre o professor, ao desenhar- 

elaborar seu curso, deve levar em consideração as necessidades, as vontades e os desejos 

dos alunos, sem perder de vista o contexto em que ele está inserido.  

Sobre esse aspecto, Miccoli (2011, p.180) enfatiza a importância de se conhecer os 

alunos, de saber as suas necessidades, para, então, se definir “os conteúdos de currículos 

ou programa de ensino para atender aos propósitos e às metas traçadas a partir das 

necessidades”. Ainda de acordo com a autora, para definir necessidades, leva-se em 

consideração a definição de situações nas quais se prevê o uso da língua.   

Além disso, entendo que para focar o ensino nas necessidades e interesses dos 

alunos, o professor de inglês deve ser sensível, no sentido de olhar mais para o seu aluno, 

de perceber o que deseja aprender, de enxergá-lo não como um objeto, que não age, que 

não tem consciência e é facilmente manipulável, porém como um sujeito que participa, 

negocia, interage, aprende, sente dor, mágoa, amor, alegria, tristeza, dentre outros. Dito de 

outra forma, o professor, com uma formação reflexiva, pensa em seus alunos, bem como no 

lugar em que se encontram inseridos.  

Cabe, no entanto, dizer que ao privilegiar as necessidades, as vontades e os 

interesses dos alunos no que diz respeito ao que desejam aprender em Língua Inglesa, o 
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professor, de certa forma, ativa o operador cognitivo reintrodução do sujeito cognoscente em 

todo conhecimento, pois recupera o papel do aluno, que fora esquecido pelo paradgima da 

simplificação, tornando-o central para que a construção do conhecimento ocorra a partir das 

relações com o seu objeto, bem como com o contexto.   

Com base no exposto, a aluna Clara, no próximo trecho, reflete que o contexto se 

mostra como uma peça fundamental, de suma relevância para o planejamento do curso, das 

aulas, por parte do professor, com vistas a saber o método de ensino e aprendizagem que 

usará, pois, de acordo com ela, o método começa a ser colocado em prática quando o 

professor observa e negocia com os alunos as suas reais necessidades conjuntamente com 

o seu contexto:  

 

Realmente Olix, é isso mesmo. A realidade na qual o aluno está inserido 
é de suma importância.  Daí a necessidade de se discutir metodologias . 
Porque haverá uma para cada situação, para cada rea lidade . Não dá 
para entrar em sala sem saber como proceder diante de uma realidade 
pré-estudada.  É por esse motivo que sempre bato na tecla em minha 
escola, e que hoje me atenderam, é a data de entrega do planejamento 
anual do professor. Ele deve ser elaborado depois dos primeiros 
contatos do professor com a turma, para que o educa dor possa sentir 
as reais necessidades e determinar, assim, seu pont o de partida.  
Vamos lá... (Clara). 

 

Clara, ao interagir com Olix, revela que prepara o seu planejamento para cada turma, 

após ter tido os primeiros contatos com os seus alunos, porém adverte que foi difícil 

convencer a direção da escola onde trabalha a agir dessa maneira, pois, até então, o 

planejamento de aula era feito antes do início das aulas, de forma prescritiva e impositiva. 

Evanir, a seguir, também em uma interação online com o aluno Olix tenta convencê-

lo da não existência de um método ideal no ensino de inglês. Ele, talvez por sua imaturidade 

acadêmica, pois estava apenas no segundo ano de Letras/Inglês, à época, e, também, por 

ser o aluno mais jovem do curso online com 19 anos, possuía muitas crenças sobre o 

ensino e aprendizagem de inglês, as quais foram se desmitificando com o decorrer do curso.

 Em um de seus comentários no fórum de discussão, Olix havia dito que o melhor 

método para ele era aquele baseado na aprendizagem da gramática. No entanto, Evanir, 

respaldada em um de seus comentários sobre a não construção de conhecimento em 

Língua Inglesa no Ensino Médio, chama a atenção dele por meio de um questionamento, no 

sentido de convencê-lo de que, se em sua opinião o método exposto a ele no Ensino Médio 

tinha sido ineficaz, por que, então, utilizar o mesmo método como futuro professor de 

inglês? Dito de outra forma, Evanir, por meio desse questionamento para Olix, mostra a ele 
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a necessidade de o professor usar vários métodos, levando sempre em conta a realidade do 

aluno e seu contexto:  

 

Olix, como já discutimos no fórum anterior, não há receitas a serem 
seguidas,  pois alguns poderão trabalhar essas habilidades de um modo e 
outros, de repente, buscarão outras formas, pois como a Clara disse, isso 
dependerá da realidade da sua turma.  Nesse sentido, o Alfredo nos deu 
um importante exemplo, trabalhar com grupos, teatros, ou seja, 
proporcionar a interação. E você levantou a questão a respeito da 
dificuldade de se trabalhar essas habilidades, devido ao fato da escola não 
fornecer materiais. Isso ocorre atualmente, com o ensino da gramática. 
Porque, pelo menos em Bela Vista, a escola não fornece matérias de apoio 
nem mesmo o livro didático. Eu desconheço tal fato. Assim, torna-se 
necessário, como no exemplo que a Rosa nos apresentou, que o professor 
busque outros meios, materiais com assuntos que possam despertar o 
interesse do aluno. Além disso, você disse que no seu período de 
Ensino Médio, a metodologia que o professor utiliza va não foi 
proveitosa para você. Nesse caso, você não acha que  devemos pelo 
menos tentar outros métodos? Isso dará certo? Não s abemos. Mas 
tentaremos não repetir as mesmas metodologias, às q uais nós fomos 
submetidos, obrigando-os a passarem pelas mesmas ex periências que 
nós tivemos. O que você acha? (Evanir). 

 

Com o intuito de explicar aos colegas do curso como ocorre um ensino de inglês, 

privilegiando o contexto do aluno, Michele toma como exemplo a cidade onde a maioria dos 

alunos reside. Assim, expõe:  

 

Então quando falo isso, é realmente essa questão. Por exemplo, em (nome 
da cidade), temos muitas belezas naturais que são e xploradas por 
turistas de diversos lugares do país e fora dele. E ntão podemos 
explorar esse lado turístico da cidade. Além disso,  podemos 
apresentar a realidade social da cidade, como: os h ábitos alimentares, 
as localidades, as pessoas, as etnias, a saúde, a f amília, a economia, 
etc. Enfim, conteúdo é o que não falta, pode ser in troduzida tanto a 
leitura quanto a gramática também. Cabe aos profess ores saberem 
usar esta prática.  (Michele). 

 

Como se pode notar, Michele vê na cidade onde mora, um grande potencial para se 

trabalhar o ensino e aprendizagem de inglês com os alunos, levando-se em conta o contexto 

e a realidade social da cidade, tendo que vista que é um lugar turístico que recebe 

anualmente turistas brasileiros e, principalmente, estrangeiros de diversas partes do mundo. 

Por ser considerada uma língua universal, pode-se deduzir que os turistas que lá vão se 

comunicam em Língua Inglesa. Assim, explorando o potencial turístico da cidade, Michele 

sugere que as aulas sejam norteadas pelo o que a cidade pode oferecer aos turistas: os 

hábitos alimentares, as localidades turísticas, as pessoas e suas etnias, sua economia, que 

é baseada na pecuária, dentre outros assuntos que possam motivar o aluno a aprender 
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inglês, tendo como centro das atenções a exploração do potencial turístico da cidade onde 

moram.  

O excerto de Michele, de certa forma, está relacionado ao que Celani (2008, p.418), 

baseada em Canagarajah (2005), entende por conhecimento glocal. Para a autora, as 

necessidades dos alunos não devem ser ditadas pelo material didático, mas pelo contexto 

social em que o aluno se encontra. Diante disso, o conteúdo a ser tratado em sala de aula, 

os materiais de ensino e a metodologia são levados em consideração pelos interesses, o 

contexto social e o conhecimento prévio dos aprendizes em relação à língua-alvo. Na 

realidade, na visão de Celani (2008, p.420), tanto no contexto educacional brasileiro quanto 

mundial, é o contexto social que determina as necessidades. No exemplo de Michele, o 

contexto social em que vive pode contribuir para a construção de propostas de ensino e 

aprendizagem de Língua Inglesa, mais próximas do papel social que essa língua exerce na 

realidade dos alunos. Com isso, ensina-se uma língua globalizada voltada para o contexto 

local dos alunos.   

Já a aluna Julia, apoiada na análise de uma unidade do livro didático Take your 

Time, revela que o tópico da unidade analisada é contextualizado, porque aborda um 

assunto universal, os possíveis problemas de saúde, por exemplo, dor de cabeça, dor de 

dente, dor na coluna. Além desse assunto, a unidade trata sobre a questão do sono para 

pessoas de diferentes idades, bem como informações sobre o uso de drogas ilícitas. Assim, 

para a aluna, o conteúdo da unidade está de acordo com a realidade cotidiana dos alunos. 

Entretanto, mesmo ciente disso, penso que cabe ao professor tornar esse assunto global, 

como Julia asseverou, em local, no sentido de adaptar a temática dessa unidade, trazendo o 

tópico abordado para a realidade dos alunos:   

 

Desde que o tópico principal dessa unidade é um assunto unive rsal (os 
possíveis problemas de saúde), o conteúdo estudado nessa unidade 
condiz com a realidade dos alunos da região sudoest e (nome do 
Estado). Em todas as partes do mundo as pessoas têm  dor de cabeça, 
dor de dente, dor na coluna vertebral, etc. Também a questão das 
horas de sono necessárias às pessoas de diferentes idades interessa, 
assim como as informações a respeito dos perigos da s drogas ilícitas.  
(Julia). 

 

No próximo excerto, Luísa revela que vivenciou, na própria prática, a relevância da 

contextualização no ensino e aprendizagem de inglês. Segundo a aluna, uma professora de 

inglês de uma escola situada na zona rural, onde ela também reside, convidou-a para 

substituí-la por três dias. Luísa informou que a professora deixou para ela o assunto a ser 

tratado durante a sua ausência, enfatizando que deveria apenas seguir o livro didático. 
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Como o assunto era sobre profissões, a professora informou-lhe que os alunos deveriam 

realizar um trabalho de pesquisa sobre profissões. Nesse trabalho, deveriam falar sobre as 

profissões dos pais, assim como aquelas que desejariam ter no futuro.  

De acordo com Luísa, o livro didático usado pela professora trazia como profissões, 

médico, engenheiro, enfermeira, professora, dentre outras, porém no trabalho de grupo 

sobre as profissões, os alunos, em função de sua realidade local, mencionaram profissões 

que Luísa não conhecia em inglês, em termos de pronúncia e de vocabulário, tais como: 

domador de cavalo, inseminador e agricultor, entre outras. Assim, em função dessa 

experiência, Luísa concorda com a necessidade de o professor de inglês avaliar e levar em 

conta o contexto dos alunos quando for ensinar inglês. Além do mais, essa experiência 

serviu para ela repensar sobre a adoção e o uso do livro didático por parte do professor e, 

penso eu, a refletir sobre o seu nível de proficiência:  

 

... quando no ensino de língua inglesa é abordado que o professor deve 
observar e fazer uma avaliação do contexto de seu a luno. Moro na 
zona rural e, aqui, há uma escolinha em que junto c om as disciplinas 
normais do campo também se aprendem algumas noções de 
agricultura, e tudo o que se relaciona com o campo.  Fui convidada a 
substituir três aulas de LI, a professora da turma me passou o livro 
didático e disse: é só seguir. Então fui para a sal a, os alunos tinham 
que fazer um trabalho sobre as profissões de seus p ais e, também, 
quais eles queriam para a vida deles. Aí que me ferrei  rsrsrsrs, porque 
eles falavam agricultor, inseminador, domador de ca valos e por aí vai. 
Todas as profissões eram relacionadas ao campo, com o eu ia 
responder se nunca vi, nem sabia como se pronunciav am e escreviam 
essas profissões. E o livro didático trazia engenhe iro, doutor. Então 
aprendi na prática que o contexto do aluno é de sum a importância e 
não o que é colocado pela autora no texto, assim co mo não se deve 
seguir o livro didático fielmente . (Luísa). 

 

O excerto de Luísa explicita como ocorre o ensino e aprendizagem de inglês na 

escola que são deslocados da realidade e do contexto do aluno. Esse ensino deslocado do 

mundo real complexo impossibilita o aluno de construir conhecimento na língua-alvo, porque 

o ensino de inglês acontece num contexto artificial, fora da realidade local do aluno, 

prevalecendo a realidade global, distante de seu mundo. No entanto, para a complexidade, 

o local e o global são pares dialógicos, pois ora se comunicam, ora se opõem. Dessa forma, 

mesmo distante dos grandes centros, para que possam cumprir seu papel de cidadão, os 

alunos de Luísa necessitam ter contato com a Língua Inglesa ou com outras línguas. Sendo 

assim, o professor não pode ensinar inglês privilegiando somente o global. Pelo contrário, o 

contexto local do aluno pode se mostrar como um espaço propício para a construção do 
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conhecimento no idioma, tendo em vista que faz mais sentido para ele por estar mais 

próximo da sua realidade.  

Lívia, no próximo excerto, informa que ao se reunir com Lisa para discutir o texto de 

Uphoff que trata da história dos vários métodos no ensino de línguas, percebeu que a 

abordagem comunicativa rompe com o caráter prescritivo dos métodos que fragmenta a 

língua. Também percebeu que essa abordagem leva em conta o contexto real e local em 

que o aluno se encontra. Diante disso, ela reflete que um ensino de inglês que leva em 

conta o contexto possibilitará ao aluno desestrangeirizar a língua (ALMEIDA FILHO, 1993), 

pois do modo como a Língua Inglesa é ensinada na escola, sempre será estrangeira para o 

aluno, isto é, embora essa língua esteja presente em toda a parte, sejam nas músicas 

veiculadas nas rádios, nos nomes das lojas, de alimentos, nos jogos, na internet, ela sempre 

será estranha para os alunos, uma vez que no contexto escolar, ela não faz sentido para 

eles porque está distanciada do mundo real complexo: 

 

Achei muito interessante a colocação da Lisa, por isso resolvi me reunir com 
ela para discutirmos melhor esse assunto. Assim, relendo o texto de Uphoff, 
concluímos que é interessante conhecermos todos os métodos porque 
constituíram a história do ensino de LI. Desse modo, considerando o mundo 
globalizado em que vivemos, no qual as pessoas estão cada vez mais 
conectadas, a abordagem comunicativa rompe com o caráter prescritivo dos 
métodos antecessores, por estes não considerarem o contexto real dos 
alunos que deveriam participar da construção do sen tido (...) Portanto 
uma metodologia aplicável seria considerar o contex to local do aluno 
para que ele possa construir os sentidos da aprendi zagem e, assim, 
despertar nele a importância da ideologia da cultur a do outro e da sua, 
pois, somente desse modo ele irá desestrangeirizar a língua.  (Lívia) 

 

Evanir, a seguir, reflete por meio da análise do livro didático, que foi realizada 

durante o curso online que ele traz, muitas vezes, em seu bojo atividades 

descontextualizadas. No entanto, informa que cabe ao professor com uma formação 

reflexiva ser capaz de selecionar e adequar as atividades que fazem mais sentido para os 

alunos:   

 
Portanto, notamos que os livros didáticos possuem a tividades 
descontextualizadas e cabe ao professor, que não ca rrega tal título 
simplesmente como mera profissão, mas sim, como um profissional 
compromissado com o processo de ensino/aprendizagem , selecionar 
as atividades mais relevantes e adequá-los à realid ade dos seus 
alunos.  (Evanir) 
 

Em resumo, para que o ensino de aprendizagem de inglês não fique restrito a um 

método tradicional, muitas vezes, focado no ensino gramatical, é preciso, como foi discutido, 

que se centre nas vontades, desejos e necessidades dos alunos de modo contextualizado. 
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Contudo, para que a contextualização caminhe em prol da construção do conhecimento na 

língua-alvo, faz-se necessário que as aulas concentrem-se nas quatro habilidades da língua. 

Em virtude disso, o tema habilidades, a ser tratado a seguir, discorre da importância de se 

ensinar e aprender nas aulas de inglês as quatro habilidades da língua: ler, escrever, falar e 

ouvir, e não somente as regras gramaticais descontextualizadas, focadas em métodos de 

ensino e aprendizagem ultrapassados.   

 

4.2.4 Habilidades  

 

O tema habilidades emergiu nos textos por meio da atividade de pesquisa sobre as 

quatro habilidades da língua (ler, escrever, falar e ouvir), pois no instrumento de sondagem, 

assim como no fórum de discussão sobre as quatro habilidades, os alunos apontavam 

apenas a preocupação com a habilidade da fala, no sentido de que somente ela era capaz 

de levá-los à proficiência da língua, esquecendo-se que, ao se envolverem em atividades 

interativas, os sujeitos usam de forma integrada, além da habilidade da fala, também a 

escrita, a leitura e a audição. Em outras palavras, os alunos não conseguiam entender que a 

parte habilidade da fala interage com outras partes, por exemplo, com a escrita, com a 

leitura e com a audição.      

Devido a essa crença dos alunos, percebi que seria interessante refletirem que as 

habilidades da língua estão ligadas umas com as outras, no sentido de que precisam ser 

trabalhadas em sala de aula de forma simultânea, de forma recursiva e hologramática, como 

ocorre em situações reais de comunicação. Por isso, surgiu a idéia do trabalho de pesquisa. 

Os textos de Julia, Evanir, Janaína e Manuela produzidos no fórum de discussão 

sobre o trabalho de pesquisa, a seguir, já refletem a dificuldade de se focar o ensino e 

aprendizagem de Língua Inglesa em apenas uma habilidade de forma separada ou centrar o 

ensino apenas na subhabilidade da gramática:   

 

Li o artigo que você mandou. Me pareceu bem interessante. Mas uma 
coisa que pude perceber é que todas as habilidades estão 
interligadas e necessitam ser trabalhadas simultane amente.  (Julia). 

Precisa-se desenvolver as QUATRO habilidades do alu no. Além do 
mais, as mesmas estão interligadas. De modo que é i mpossível o 
ensino da LI focado apenas em uma das habilidades, isso 
prejudica o desenvolvimento dessas habilidades. (Evanir). 

Sabemos que todo professor de LE deve construir um ensino pautado 
nas quatro habilidades, tal como foi bem questionado nos fóruns de 
discussões, no sentido de que uma nunca deve ser re dutível a 
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outra, mas que todas sejam influenciadas simultanea mente.  
(Janaína) 

Mas, mais importante ainda é buscar atividades que envolvam as 
quatro habilidades. As quatro habilidades estão entrelaçadas e se 
complementam.  O aprendiz não quer apenas saber as regras da 
gramática, ler e escrever. Ele quer e PRECISA saber  ouvir e falar 
também.  (Manuela) 

 

Clara e Olix, nos próximos excertos, corroboram Julia e Janaína e Manuela de que 

as quatro habilidades da língua não podem ser tratadas de forma desconectada uma da 

outra, pois se completam. Clara, por exemplo, assevera que não se pode dizer qual 

habilidade é mais importante, tendo em vista que, para construir conhecimento em inglês, o 

aluno necessita ser exposto a todas elas.  

O interessante dos textos de Clara e Olix está no fato de que ambos perceberam a 

relevância do uso das quatro habilidades da língua nas aulas de Língua Inglesa, por meio da 

leitura dos slides apresentados pelos grupos, assim como pelos artigos pesquisados para a 

execução da atividade:   

 

Após a leitura das telas e do artigo, pude notar qu e não há como 
desvincular uma habilidade da outra, e nem dizer qu al é a mais 
importante. Não há como iniciar um contato com a LI  sem haver o 
envolvimento das quatro habilidades . (Clara). 

Concordo com a Clara que as quatro habilidade se co mpletam, não 
tem como se ensinar inglês com elas separadas, pois  elas formam um 
belo conjunto. Eu também tirei essa conclusão com o  trabalho dos 
grupos.  (Olix). 

 

A aluna Lisa, a seguir, relaciona o foco do seu trabalho de grupo, que foi sobre a 

habilidade de audição, com o foco de estudo de Olix, que abordou sobre a habilidade da fala 

para explicar a relação dialógica entre audição e fala. Diante disso, ela reflete que, na 

definição de audição que pesquisou, menciona-se a ligação entre as habilidades da fala e 

da audição:   

 

Olá pessoal, vamos iniciar a discussão? Grupo, como vocês podem 
observar na definição de listening , esta habilidade é importante para a 
fala. Observem a pesquisa do Olix que está trabalha ndo a habilidade 
da fala, o listening  é fundamental para, posteriormente, se trabalhar a  
fala. Eu encontrei outro texto que define e dá uma ampla visão sobre o 
listening . E comprova que esta habilidade está relacionada à  fala . 
(Lisa). 
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Manuela, no próximo trecho, revela que todas as habilidades deveriam possuir o 

mesmo status de relevância em termos de ensino e aprendizagem. Embora declare que as 

quatro habilidades da língua são indispensáveis para se construir conhecimento em inglês, a 

aluna informa que algumas delas são difíceis tanto para se ensinar quanto para se aprender. 

Baseada nisso, confessa que a habilidade de audição é considerada por ela muito difícil:   

 

Sem dúvida as quatro habilidades são indispensáveis , apesar de 
algumas serem mais difíceis tanto de ensinar como d e aprender, (na 
minha opinião o listening  é a habilidade mais difícil) todas deveriam 
ser ensinadas com a mesma importância.  (Manuela). 

 

Além de os textos dos alunos revelarem a necessidade de integração das quatro 

habilidades da língua, alguns deles evidenciaram, por um lado, as possibilidades de elas 

serem usadas na escola pública, outros, por outro lado, mostraram as dificuldades delas 

serem utilizadas nas aulas de inglês.  

Ágata, Nina, Rosa e Olix demonstram em seus textos que acreditam na possibilidade 

do uso das quatro habilidades da Língua Inglesa na sala de aula, porém apresentam 

algumas ressalvas, que vão desde o domínio da sala de aula, no que tange à disciplina dos 

alunos e criatividade por parte do professores, até o domínio da língua, em termos 

linguísticos e comunicativos:  

 

Penso que não é impossível ensinar as quatro habili dades, porém é 
difícil. Para que isso aconteça, é preciso que o pr ofessor tenha muito 
conhecimento e domínio da língua , também muitas ideias para poder 
conciliar as quatro habilidades. (Ágata). 

Acho que é possível, sim, trabalhar com as quatro h abilidades dentro 
da sala de aula, desde que o professor tenha domíni o na língua.  (Nina). 

Bem vejo que para usar as quatro habilidades na Esc ola Pública, o 
professor deve estar preparado e isso deve ter uma formação para 
poder ajudar e sanar as dúvidas dos alunos. Que mui tas vezes, o 
professor segue somente aquilo que está no planejam ento, devido à 
falta de capacitação.  (Rosa) 

Concordo com a Michele de que é possível, sim, utilizar as quatro 
habilidades em sala de aula,  mas, assim como você colocou, não é muito 
fácil. Porém , desde que o educador tenha domínio da língua e da sala, 
tudo dá certo . (Olix). 

 

Como se pode perceber, os alunos atribuem à responsabilidade de usar as quatro 

habilidades em sala de aula ao professor de inglês, porém o mais importante é que: deve 

ser fluente, no sentido de promover atividades interativas nas quais os alunos possam usar 

a língua para agir no mundo com propósitos sociais.  
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Michele, no próximo excerto, enfatiza a possibilidade do uso das quatro habilidades 

em sala de aula, porém de forma integrada. Ela assevera ainda que as aulas baseadas nas 

habilidades da língua poderão minimizar as críticas em torno do ensino de inglês, focado em 

estruturas fragmentadas, em que os alunos não conseguem fazer qualquer conexão com 

fatos reais que vivenciam no cotidiano:  

 

Com certeza nada é impossível,  em tudo que fizermos teremos algumas 
dificuldades, mas compete aos professores de LI adequarem as quat ro 
habilidades de ensino em cada sala de aula tendo el as como enfoque 
principal , pois acredito que dessa forma não haverá tantas críticas em 
relação ao ensino fragmentado que tanto criticamos enquanto alunos. 
(Michele). 

 

Manuela, a seguir, também concorda com a proposição de que é possível ensinar as 

quatro habilidades da língua na escola, porém, como os demais colegas do curso online, ela 

adverte: desde que as aulas façam sentido para os alunos, em que possam se significar na 

Língua Inglesa, com o intuito de ler, escrever, ouvir e falar, pois se significando na língua por 

meio do uso das quatro habilidades, os alunos poderão perceber a verdadeira dimensão 

educativa da Língua Estrangeira (SCARAMUCCI, 1993) no contexto de escola pública. 

Assim, como os seus colegas, Manuela vê no professor o profissional responsável por 

buscar, por criar situações, atividades comunicativas, a fim de que os alunos usem a Língua 

Inglesa para fins comunicativos:  

 

Parece um pouco fantasioso o que estou dizendo, mas acho que o 
interesse maior deve partir primeiramente do profes sor, em querer 
realmente contribuir no aprendizado de uma língua e strangeira, buscar 
alternativas que proporcionem ao aluno tanto a comp reensão quanto o 
uso efetivo do idioma em uma situação comunicativa;  a maneira como 
isso deve ser direcionado é uma questão que ainda t emos que discutir, 
pois o cenário  das escolas é um tanto desestimulante. Entretanto,  a 
partir do momento que o aluno vir um sentido em apr ender a LI, como 
se comunicar e entender o que está ouvindo e lendo,  as aulas 
começarão a cumprir  o que propõem, que é ensinar uma língua 
estrangeira. Por isso, acho que é possível, sim, en sinar as quatro 
habilidades na escola quanto à LI, desde que faça sentido , senão o 
desinteresse dos alunos não permitirá que isto acon teça . (Manuela). 

 

Lívia, no próximo trecho, também acredita na possibilidade de se ensinar e aprender 

as quatro habilidades da língua na escola pública, mesmo diante do discurso de muitos 

professores que alegam carga horária insuficiente, falta de recursos, de domínio da língua 

por parte do professor, interesse dos alunos, motivação do professor, dentre outros. A aluna 

questiona sobre o Porquê se aprende Geografia na escola pública, com as mesmas 
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condições da Língua Inglesa? No entanto, Lívia revela que é no calor da ação 

(PERRENOUD, 2002) que o professor deve refletir sobre sua própria prática, no sentido de 

fazer e explicar criticamente sobre o ensino que realiza. Ainda em relação à pergunta de 

Lívia, atrevo a dizer que, com raras exceções, até Geografia o aluno não consegue aprender 

na escola.   

Entretanto, ela reflete que o professor deve ser fluente na língua e também ser um 

profissional reflexivo de sua própria prática para auxiliar o aluno a construir conhecimento 

em inglês:   

 

Assim, entendo que é possível ensinar as quatro habilidade s em uma 
escola pública sim , e, apesar do velho discurso do falta  (carga horária, 
recursos, domínio da língua etc.),  é curioso pensar por que os alunos 
conseguem aprender geografia, por exemplo, e inglês  não, se as 
condições são as mesmas?  Concordo com a doutora quando diz que 
precisamos dominar o instrumento de nosso trabalho,  mas acredito 
também que a prática em sala de aula é o momento de  percebermos o 
que está faltando a nós como profissionais.  (Lívia). 

 

Como se pode notar, os alunos refletiram que as quatro habilidades da língua devem 

ser ensinadas e aprendidas de maneira integrada, em que uma complementa a outra, e não 

de modo separado, como se pensava acontecer no pensamento simplificador. Mesmo 

cientes dessa integração, os alunos mostraram-se divididos em relação à inclusão da 

integração das quatro habilidades no contexto de escola pública. Por um lado, como 

revelados nos textos de Michele, Manuela e Lívia, há aqueles que acreditam na 

possibilidade de se trabalhá-las em sala de aula. Por outro, a seguir, há aqueles que são 

taxativos e revelam que o professor deve ser fluente na língua que ensina. Caso contrário, 

na concepção deles, o uso das quatro habilidades torna-se impossível no contexto escolar.  

De qualquer forma, concordo com Miccoli (2011, p.183) quando revela que o ensino 

deve acompanhar as mudanças globais e locais, no sentido de ser ofertado em toda a sua 

plenitude. Seguindo esse raciocínio, penso que o ensino deve seguir as mudanças que 

ocorrem no mundo real complexo, uma vez que tudo está ligado a tudo e, devido a isso, 

urge a necessidade de se abordar na escola um ensino com foco nas quatro habilidades da 

língua para tornar o aluno um usuário da língua.  

Miccoli (2011, p.183) reflete ainda que, embora para alguns a proposta de se 

trabalhar as quatro habilidades na escola seja uma ideia ambiciosa, não deve ser encarada 

mais como absurda. No meu entender, já faz quase três décadas do surgimento das 

primeiras propostas comunicativas no ensino de línguas no Brasil (ALMEIDA FILHO, 2005, 

p.77) e, infelizmente, de lá para cá, com raras exceções, não percebo avanços efetivos e 
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significativos de um ensino voltado para o uso das habilidades da língua nas escolas 

públicas. A meu ver, parece que a inclusão de forma integrada das quatro habilidades da 

língua, na escola pública, ainda se encontra em um casulo à espera, quem sabe, de uma 

reforma de pensamento (MORIN, 2007). 

Os alunos Alfredo e Olix, por exemplo, informaram dois fatores que impedem a 

interação das quatro habilidades na escola pública: o primeiro está no fato de que as salas 

de aula das escolas públicas são superlotadas com 40 e até 50 alunos. Diante disso, torna-

se impossível para o professor, de acordo com esses alunos, o trabalho com atividades 

interativas voltadas para o uso das quatro habilidades nessas aulas. O segundo fator se 

encontra no fato de que as escolas não possuem, ou raramente possuem, recursos 

didáticos (rádio, televisão, DVD, CDs, computador, dentre outros), para que as habilidades 

sejam exploradas pelo professor de inglês:  

 

Diria que o método citado pela colega Evanir (quatro habilida des da 
língua: reading , writing , listening , speaking ) é muito relevante ao fato 
que estaríamos trabalhando o aprendizado com LI de forma que 
compreendesse as habilidades essenciais para uma in teração com o 
falante da língua . Mas, a partir daí, encaramos o problema como a Michele 
disse, ficaria mesmo meio complicado usar esse método de i nteração 
numa sala de 40 alunos . (Alfredo). 

... assim como a Evanir disse de utilizar o writing , listening ... esta é a 
metodologia que todos dizem usar, mas no papel é mu ito simples, 
porém na prática não é fácil, pois nem sempre a esc ola tem recursos 
para isso , e acredito que se tenha que se enfocar nas bases, pois senão o 
que vier em seguida será apenas um amontoado de palavras para eles... 
mas que não deva deixar essas metodologias de lado, pois serão 
fundamentais no decorrer de uma aprendizagem. Se você se colocar na 
situação posta pela Michele de 40 alunos em uma sal a, como você 
faria isso?  (Olix). 

 

No próximo excerto, Janaína também não acredita que se possa ensinar e aprender 

as quatro habilidades no contexto de escola pública. Para ela, os alunos constroem 

conhecimento em inglês, buscando lugares mais específicos, apropriados, como as escolas 

de idiomas. Em razão disso, Janaína tem consciência da importância da inserção da Língua 

Inglesa na escola pública, porém, tal como Alfredo e Olix, ela acredita que a falta de material 

didático específico para o ensino e aprendizagem de línguas e de recursos didáticos e 

tecnológicos são fatores determinantes para não ocorrer à construção de conhecimento de 

inglês por parte dos alunos no contexto público. Sem esses recursos, segundo Janaína, o 

professor se torna um malabarista, no sentido de controlar as situações mais difíceis e 

adversas, a fim de ministrar aulas com aquilo que tem disponível para ensinar inglês com 

um mínimo de dignidade:  
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Como podemos perceber em algumas narrativas através de distintas 
experiências vivenciadas pelos colegas, discutir assuntos referentes à 
metodologia sempre acarretará uma discussão bastante complexa como 
disse a Lívia, mas é essencial percebermos o método pedagógico do outro, 
já que através desses relatos postos em evidência é que nos legitimará as 
perspectivas mais eficazes dentro no ensino da LI. Acredito que não é 
nada fácil conseguir conciliar as quatro habilidade s: Reading , Writing , 
Listening  and  Speaking , principalmente nas escolas públicas de 
ensino, embora sejam muito relevantes, já que nem s empre essas 
escolas têm recursos para isso, e, se pensarmos mai s a fundo, nem 
material a escola disponibiliza para o ensino da LI . Acredita-se então 
que há muito pouca possibilidade do aluno aprender inglês no ensino 
regular, e isso nos leva a pensar que o mesmo terá que procurar 
outras formas de aprender essa língua, como cursos extras,  por 
exemplo. Na verdade, concordo com o colega Alfredo de que o professor, 
muitas vezes, tem que exercer a função de malabarista para que o ensino 
se cumpra. (Janaína). 

 

Sueli, a seguir, comunga da mesma ideia de que é impossível ensinar e aprender as 

quatro habilidades da língua na escola pública. Para ela, o que emperra esse 

desenvolvimento é a desmotivação, o desinteresse tanto do professor quanto do aluno. 

Devido a isso, ela acredita que os futuros professores, vistos como mais reflexivos, como 

ela, poderão reverter esse quadro desolador, quebrando os mitos e as crenças de 

professores e alunos de que não se pode construir significado em  Língua Inglesa na escola 

pública:  

 

Acredito que não é impossível ensinar as quatro habilidades, mas  no 
nível que se encontra o ensino/aprendizagem de LI f ica difícil este 
ensino, pois vejo que há pouco interesse dos profes sores e alunos 
quanto à aprendizagem das quatro habilidades, mas q uem sabe nós, 
como futuros professores conhecedores da reflexão d este curso, 
conseguiremos quebrar este mito  que se arrasta no nosso ensino de LI. 
(Sueli). 

 

Manuela e Hermes, por outro lado, se reportam às suas experiências como 

estagiários ou como professores substitutos para apontar algumas dificuldades de se 

ensinar e aprender as quatro habilidades na escola pública. Manuela, por exemplo, expõe 

alguns fatores que impossibilitam a construção de significado na língua-alvo, os quais 

precisam ser superados: salas superlotadas, desmotivação dos alunos, baixa carga horária 

destinada à Língua Inglesa, dentre outros. Porém, de forma realista, ela acredita que os 

alunos saem da escola pública sem saber usar as quatro habilidades, inclusive se o 

professor se dedicar o tempo todo a esse tipo de ensino no cotidiano em sala de aula:  

 

Professor e colegas, não sei se tenho sido muito pessimista e se vou 
continuar sendo por esse comentário. Mas, pelos estágios que fiz e pelas 
substituições que feito nas escolas públicas, para mim fica cada vez 



TECENDO TEIAS COMPLEXAS EM UM CURSO ONLINE PARA FUTUROS               
                                                PROFESSORES DE INGLÊS                                         204 

 

mais difícil acreditar que seja possível ensinar e aprender  as quatro 
habilidades.  Há muito fatores que precisam ser vencidos. Como já  foi 
mencionado, poucas horas de aulas de inglês, salas muito 
aglomeradas, pouquíssimo interesse da maioria dos a lunos...  Com 
certeza se o professor se dedicar é possível, mas o  aluno sair da 
escola pública dominando as quatro habilidades é ou tra coisa. 
(Manuela). 

 

Já o aluno Hermes, no próximo trecho, observou outro fator que impede o uso das 

quatro habilidades da língua na escola pública: a falta de qualificação do professor. Na 

concepção do aluno, o professor com uma má-formação se mostra incapaz de criar e usar 

novos instrumentos considerados como mais atraentes e motivantes pelos alunos com 

vistas a fugir da rotina em sala de aula. Infelizmente, por falta de uma consciência reflexiva, 

esse profissional segue à risca aquilo que lhe é dado ou aquilo que acredita ser relevante e 

interessante aos seus alunos: 

 

Bom, após ter contato com os alunos em sala de aula através do estágio, 
pude notar que para colocar em prática as quatro ha bilidades do 
ensino da Língua Inglesa nas escolas públicas é um pouquinho difícil, 
pois os professores seguem uma receita e não a muda m, já que alguns 
não são qualificados para isso . (Hermes). 

 

Fundamentada no fato de que não existe um método ideal no ensino e aprendizagem 

de inglês e que as quatro habilidades da língua são integradas, bem como amparada pelas 

leituras de artigos, das discussões online e das pesquisas que realizou, Evanir, a seguir, 

refletiu sobre a razão de as quatro habilidades da língua não serem trabalhadas em sala 

aula. A sua hipótese adveio da análise da unidade analisada do livro didático Take your 

Time. A aluna deduziu que o professor, em geral, adora usar o livro didático, considerando-

o, muitas vezes, o único norte de suas aulas. Alguns professores, segundo Evanir, sentem-

se tão presos a ele, que não conseguem se desvencilhar dele em suas aulas, chegando a 

anunciar, de forma irreflexiva, que seguem o método do livro didático.   

Desse modo, Evanir, ao analisar a unidade, observou que as habilidades da língua 

tratadas no Take your Time estão desconectadas umas das outras, no sentido de que não 

existe uma relação harmoniosa entre elas, implicando o ocultamento de outras habilidades 

da língua. Por exemplo, para ela, nessa unidade, apenas as habilidades de escrita, de fala e 

de leitura são abordadas, porém de forma artificial. Já a habilidade de audição não é nem 

tratada nela:   
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Assim, sabendo que não existe um método adequado e que o e nsino 
precisa estar focado nas quatro habilidades da líng ua e estas, por sua 
vez, encontram-se interligadas, conclusão esta a qu al chegamos 
fundamentados nas leituras e pesquisas realizadas, percebemos que o 
mesmo não ocorre na unidade didática em questão, po is a unidade 
didática trabalha com as habilidades de forma isola da. Prioriza-se aqui 
a habilidade da escrita e a fala que ocorre de form a superficial, 
confundindo-se com a leitura . (Evanir). 

 

Michele, no trecho abaixo, reporta algo que ocorreu quando estava engajada nas 

aulas de observação de Língua Inglesa e se refere à habilidade de escrita. De acordo com 

ela, a professora titular da disciplina havia dito que estava abordando a habilidade de escrita 

de forma diferente. Ao ouvir isso, Michele se entusiasmou, pois poderia se basear nessa 

atividade quando fosse ministrar aulas de inglês. Entretanto, se decepcionou ao escutar da 

professora sua concepção de escrita:  

 

Esses dias atrás, eu estava nas aulas de observação e no colégio 
presenciei algo que me fez refletir agora. Quando estávamos pensando 
na habilidade de escrita, a professora X falou que há mais de uma 
semana estava trabalhando com a escrita, mas de uma  forma diferente. 
Eu pensei que legal, vou ver e me basear nesse exem plo. Grande 
decepção a minha. Ela falou assim: “como Michael Ja ckson está na 
moda, estamos digitando uma música dele por uma sem ana e assim 
que todos digitarem, vamos ler e cantar a música”. Então fiquei 
pensando: que coisa boba, pois eles ficam só enrola ndo para digitar a 
música, depois vão ler e deletar. O que isso contri buiu para sua 
aprendizagem? Não sei o que vocês amigos pensam, ma s achei tão 
idiota. Não vi coisas produtivas nessa aula. Só uma  forma de enrolar.  
(Michele)  

 

Penso que na visão de muitos professores com uma formação precária, as 

habilidades da língua são trabalhadas por eles em sala de aula de inglês, como no caso 

exemplificado por Michele, porém são abordadas de maneira contraditória, pois ensinar a 

escrever em inglês significa criar textos, de diferentes gêneros textuais, com propósitos 

diversos em variados contextos e direcionados a diferentes interlocutores, por exemplo, 

colegas, autoridades, chefes, amigos, jornalistas de diferentes seções de jornais e revistas, 

dentre outros (BRASIL, 2003). Diferentemente do que ocorreu no exemplo de Michele em 

que as aulas de escrita, na visão da professora, significam o aluno ir ao laboratório de 

informática, a fim de digitar apenas músicas, sem, no entanto, levá-lo a construir 

conhecimento na língua-alvo para agir no mundo real complexo. Nesse sentido, concordo 

com Michele: essa atividade serviu para quê?  
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Talvez seja por isso que Ágata, a seguir, sugere o desejo de se aprofundar mais 

sobre como trabalhar na prática as quatro habilidades da língua de forma integrada, a fim de 

não cometer o mesmo equívoco como a professora que Michele observou as aulas de 

inglês:  

 

Penso que foi muito importante fazermos um estudo sobre as 4 
habilidade e acho que seria bom, enfatizarmos mais essas questões. A 
forma de aplicar as 4 habilidades de modo que elas “caminhem 
juntas,” principalmente, nas escolas públicas, já q ue além de ouvir é 
preciso, entender e para entender é preciso ler, ap ós a leitura é preciso 
interação de idéias e diálogos, logo, escrever é de  fundamental 
importância em um mundo digital e é preciso falar e m um mundo de 
globalização e competitivo principalmente na área d e empregos.  
(Ágata) 

 

Como se pode perceber, por meio dos textos, as dificuldades referentes à integração 

das quatro habilidades da língua apresentadas pelos alunos denotam que o sistema ensino 

e aprendizagem de inglês na escola pública é um sistema fechado, isolado, fragmentado, 

pois as partes não se comunicam com outras partes do sistema, mantendo o fluxo 

interacional entre partes e todo. As dificuldades inerentes ao ensino e aprendizagem 

promovidas pelo paradigma newtoniano-cartesiano impedem as trocas interacionais inter e 

intrassistêmicas, permitindo a entrada e a saída de matéria, energia e informação. Assim, 

penso que embora se possa pensar que esse sistema fechado se encontra em plena ordem, 

ledo engano, a insatisfação e o descontentamento de professores e alunos em relação à 

disciplina de inglês na escola pública denunciam que esse sistema fechado está em estado 

de desordem com propulsão a morrer.  

De acordo com as reflexões dos participantes do curso, um ensino de inglês 

contextualizado e focado na integração das quatro habilidades da língua, bem como um 

professor que saiba explicar porque ensina, da maneira como ensina, gera nele, no 

professor e, principalmente, nos alunos, a motivação, diferentemente de um ensino 

tradicional, centralizado na gramática pela gramática e descontextualizado que                                                                                             

estimula a desmotivação. Assim, o tema, a ser discutido a seguir, trata da motivação, 

considerada pelos alunos o elemento primordial para que a construção do conhecimento em 

inglês se torne possível.  
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4.2.5 Motivação 

 

O tema motivação suscitou nos textos dos alunos em virtude das conexões com os 

textos lidos e discutidos e com as interações online, entre outros. Assim, por ser o curso 

online um sistema dinâmico e aberto à entrada e à saída de energia, matéria e informação 

advinda das relações inter e intrassistêmicas, esse tema emergiu constituindo uma parte 

desse todo intricado.   

As alunas Michele e Rosa revelam que os alunos de inglês, para construírem 

conhecimento na língua-alvo, devem estar motivados. Porém, as alunas refletem que no 

contexto escolar atual ocorre o contrário, pois lá os alunos possuem autoestima baixa e, 

devido a isso, são tímidos, desmotivados e desinteressados, principalmente, pela 

desconfiança em relação à incompetência linguística e comunicativa dos professores. Por 

conta disso, não veem perspectivas motivadoras que os levem a dedicar-se a aprender a 

Língua Inglesa, considerada pelos alunos como um bicho de sete cabeças:   

 

No primeiro dia de aula, percebemos um certo desinteresse por parte 
dos alunos, isso porque estão com a autoestima baix a, não querem 
adquirir o conhecimento da Língua por falta de moti vação, por falta de 
interesse, por vergonha, ou até por ver uma certa i ncerteza no 
professor.  Então são alguns aspectos que, acredito eu, se forem 
trabalhados aos poucos, conseguiremos vencer o bicho de sete cabeças 
assim considerado pela maioria dos estudantes. Eu mesma acho difícil a 
aprendizagem de inglês pela vergonha de falar, mas aos poucos estou 
superando isso . E acredito que estou aprendendo muito com essa luta. E é 
dessa forma que temos que trabalhar na sala de aula; levando instrumentos 
para vencer as dificuldades e, sem esquecer que é primordial motivar o 
aluno a buscar o novo. (Michele). 
 
De acordo com o comentário da Evanir, ela falou uma coisa realmente 
certa: para que o aluno possa aprender a língua inglesa, o  mesmo deve 
apresentar algum sentido (motivação), sem vontade e  dedicação não 
se consegue aprender a nossa própria língua, quanto  mais uma língua 
estrangeira  cuja fala não estamos acostumados a praticar diariamente, e 
que o ensino não pode ser restrito, o aluno deve procurar mais e mais, até 
mesmo dando sugestões aos professores, já que não existe um método 
ideal para se colocar em prática. Assim, após a leitura do comentário da 
Janaína, pode-se ver que ela deu bastante ênfase aos métodos de ensino, 
dizendo que esse não é o único caminho a seguir, mas que existem vários e 
que a escolha desses caminhos depende não somente do professor, mas 
também do aluno. (Rosa). 

 

Michele acrescenta ainda que ela, como aprendiz de inglês na universidade, possuía 

dificuldades na construção de conhecimento desse idioma, principalmente, devido à timidez, 

quando era convocada pelo professor para se expressar em inglês em sala de aula. Ela se 
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conscientizou disso e informa que cabe ao professor ou ao aluno-professor superar esse 

obstáculo, levando para o contexto de sala de aula novos recursos para motivar os alunos. 

Diante de um novo posicionamento a respeito da questão dó método tradicional, as 

alunas Aninha e Rosa, a seguir, informam que a falta de motivação, de interesse, de 

dedicação e de compromisso do aluno em relação à Língua Inglesa se encontra no método 

do professor ser calcado em estruturas gramaticais:  

 

A autora diz que "quando motivado, o aprendiz faz u so desta língua 
para fazer alguma coisa fora da sala de aula como: ouvir músicas, 
ouvir programas de rádio e TV, compreender as falas  nos filmes, 
brincar com jogos eletrônicos ". Enfim, ele tentará fazer uso desta nova 
língua de alguma forma para um melhor aprendizado. Os alunos muitas 
vezes estão desmotivados , devido a ano após ano ter o mesmo tipo de 
aula, sempre voltado à gramática . (Aninha). 

Com base nas leituras das discussões dos colegas e dos artigos, notei que 
o melhor método de ensino/aprendizagem na escola pública é o que 
engloba todos, pois um completa a aprendizagem do outro. Assim, a autora 
Vera Menezes citou que os professores devem deixar o ensino 
tradicional de apostilado e gramática, e usar a cri atividade,  com isso 
evitando a monotonia, que é umas principais causas da desmot ivação e 
desinteresse dos alunos em aprender a Língua Ingles a. Os professores 
devem se focar na realidade dos educandos. (Rosa). 

 

Como se pode notar, para as alunas, o método usado pelos professores para ensinar 

inglês em sala de aula com base no ensino da gramática pela gramática parece ser o 

grande causador, para não dizer o vilão, da monotonia, da passividade, da desmotivação e 

do desinteresse dos alunos no que se refere à construção do conhecimento em inglês na 

escola pública. Para elas, as aulas se tornam atraentes e motivantes para os alunos quando 

os professores utilizam recursos didáticos que estão mais próximos deles. Para isso, 

segundo as alunas, os professores devem abandonar o método tradicional e criar seu 

próprio método de ensino, como já frisei, usando uma mescla deles, uma vez que um 

complementa o outro, possibilitando o alcance das reais necessidades dos alunos. Diante 

disso, como revela Aninha, quanto mais motivado, interessado e confiante o aluno se tornar, 

mais responsável será pelo seu próprio processo de ensino e aprendizagem de Língua 

Inglesa, no sentido de buscar outros recursos, assim como novas formas de se aperfeiçoar 

na Língua Inglesa.  

No próximo excerto, Nina revela que existe no contexto escolar uma incongruência 

de expectativas de ensinar do professor e de aprender dos alunos. Isso quer dizer que os 

professores possuem uma perspectiva de ensinar focada em aulas baseadas em estruturas 

gramaticais, ao passo que a expectativa de aprender dos alunos está voltada para o uso da 



TECENDO TEIAS COMPLEXAS EM UM CURSO ONLINE PARA FUTUROS               
                                                PROFESSORES DE INGLÊS                                         209 

 

língua em situações reais de comunicação. Influenciada pelo paradigma da simplificação, a 

aluna, ao tomar consciência dessa contradição, usa o verbo errar: erramos  na hora de 

colocá-los em prática, pois a abordagem de se ensin ar às vezes se encontra em uma linha 

oposta à abordagem de se aprender, ou seja, o que o corre é que determinado método utilizado 

pelo professor nem sempre alcançará as expectativas  que o aluno tem em relação à LI.  

No entanto, sob o olhar do paradigma da complexidade, não existe erro. Pelo 

contrário, existe uma aparente desordem, que necessita entrar em uma nova ordem:     

 

Analisando de uma forma geral as questões abordadas no decorrer do 
curso online, posso dizer que todas elas foram muito relevantes quanto ao 
ensino-aprendizagem da língua inglesa, pois, através das discussões, 
podemos refletir melhor sobre os vários métodos existentes para se ensinar 
um idioma e que, por muitas vezes, erramos  na hora de colocá-los em 
prática, pois a abordagem de se ensinar às vezes se  encontra em uma 
linha oposta à abordagem de se aprender, ou seja, o  que ocorre é que 
determinado método utilizado pelo professor nem sem pre alcançará as 
expectativas que o aluno tem em relação à LI. Com i sso, o aluno se 
desmotiva diante de aulas que não contribuem para u m efetivo 
aprendizado, que não o possibilita falar, ler, escr ever e ouvir em inglês . 
Foi pensando nisso que levantei tais questões em relação à fluência do 
idioma, uma vez que se torna um tanto pouco estranho você ter aulas de 
Língua Inglesa e não poder se comunicar neste idioma. (Nina).  

 

Como se pode perceber, existe uma contradição em sala de aula de inglês, pois os 

alunos desejam usar a língua dentro e fora da sala de aula, porém o professor, por possuir 

uma frágil competência linguística e comunicativa, não coloca em prática o desejo do aluno 

de atingir o seu objetivo. Pensando essa perspectiva sob o olhar do paradigma complexo, 

professor e alunos são pares antagonistas no processo de ensino e aprendizagem e, por 

isso, possuem objetivos bem distintos. Por exemplo, o aluno quer saber usar a língua para 

desempenhar ações no mundo, ao passo que o professor quer ensinar o aluno a saber 

sobre a língua, no sentido de que ao manipulá-la, construirá significado.  

Essa contradição, na concepção de Nina, contribui para a geração da desmotivação 

de ambas as partes em relação ao ensino e aprendizagem de inglês. Para tanto, penso que 

essa contradição será ou não superada, quando o professor perceber e se conscientizar que 

ensinar e aprender uma Língua Estrangeira significa, como sugere Paiva (2011, p.41), 

motivar o aluno a participar de uma comunidade discursiva, em que será esperado dele 

interagir e negociar sentidos na língua-alvo, a partir do engajamento com outros membros 

dessa comunidade, os quais possuem o mesmo objetivo.  

No entanto, pela falta de uma prática reflexiva, o professor perde a oportunidade de 

dialogar com essa contradição, no sentido de ativar o operador cognitivo dialógico com o 
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intuito de superar ou não essa contradição, de modo a, por exemplo, negociar com os 

alunos o conteúdo e, portanto, inserindo-os no processo de ensino e aprendizagem.  

Ainda em relação a essa questão do embate entre as expectativas de ensinar e de 

aprender, Miccoli (2011, p.181) informa que a construção do conhecimento em inglês 

dependerá do sentido que o aluno encontrar naquilo que ocorre na sala de aula. Para a 

autora, esse “sentido será possível se, no currículo ou programa de ensino, houver 

congruência entre as expectativas dos estudantes e o conteúdo desses currículos ou 

programas de ensino elaborados pelo professor”. Caso contrário, penso que o ensino e 

aprendizagem de inglês permanecerão em estado de desordem, sem vida e pouco 

atraentes e motivantes como, infelizmente, já são.  

Evanir, a seguir, baseada nas leituras e nas discussões online, expõe que, para 

resgatar a motivação do aluno para aprender inglês, o professor deve focar o ensino não 

somente através de regras gramaticais, mas também com foco nas quatro habilidades da 

língua. A aluna informa ainda que o número de aulas de inglês na escola pública não 

garante a aprendizagem, sendo, portanto, na visão dela, apenas o espaço onde o aluno se 

motivará para o aprendizado da língua-alvo. Dito de outra forma, as aulas de inglês na 

escola pública servem de trampolim para os alunos buscarem outros espaços para 

aprimorar seu nível de inglês:  

 

O aluno precisa ser apresentado a todas as habilida des, pois, para que 
o aluno possa aprender a Língua Inglesa, o mesmo de ve apresentar 
algum sentido (motivação).  E isso ocorrerá somente quando ele souber 
como e onde usar a língua, colocando em prática, fa lando. O que é 
impossível fazer com a gramática isoladamente . (...) Então, a 
aprendizagem do Inglês não depende simplesmente do número de 
aulas dedicado à disciplina , ao contrário do que foi abordado nos fóruns a 
partir das reclamações em relação a tal. Porque, segundo Vera Menezes, a 
sala de aula é apenas o ponto inicial para desenvol ver o interesse do 
aluno pela LI, vindo o mesmo a ser aprimorado fora da sala de aula, 
onde o aluno encontrará uma motivação maior, atravé s dos jogos, das 
músicas, dos programas de televisão, nas receitas c ulinárias, nas 
bulas de remédios, enfim, em tudo o que está a sua volta.  (Evanir). 

 

Assim, na concepção de Evanir, seja dentro da sala de aula da escola pública, seja 

em outros espaços, a função do ensino e aprendizagem de Língua Inglesa é oferecer ao 

aluno, meios de como usar a língua para fins de prática social, como, por exemplo, assistir a 

filmes, ouvir músicas, ler bulas de remédios e as instruções de jogos no computador, 

escrever e ler e-mails de colegas de outros países, dentre outros. O aluno precisa ter 

consciência de saber como e onde usar a língua inglesa, porém acredito que isso não tem 

acontecido nas aulas. Inclusive, os alunos não têm percepção da razão de estar aprendendo 
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inglês, tendo em vista que o próprio professor, por possuir uma formação unidimensional, 

também não sabe da importância do porquê se ensina a Língua Inglesa em tempos 

complexos e transdisciplinares.  

Outro fato que desmotiva os alunos a construção do conhecimento de inglês, de 

acordo com Nina, conforme explicitado no próximo excerto, se refere à falta de fluência do 

professor de inglês. Segundo ela, por perceberem a má-formação dos professores, os 

alunos têm intimidado seus professores, questionando-os sobre o significado em português 

de palavras difíceis em inglês. No meu ponto de vista, isso ocorre porque, nos dias atuais, 

nas escolas públicas, é possível encontrar alguns alunos que cursam inglês em escolas de 

idiomas e lá, eles têm consciência de que os professores falam a Língua Inglesa, porque 

possuem fluência, diferentemente dos professores da escola pública que, com raras 

exceções, não falam. Desse modo, fazem esse tipo de questionamento para comprovarem a 

eles e aos colegas que o professor da escola pública não sabe a língua que ensina.   

Com base no exposto, Nina relata que vivenciou essa situação durante o estágio de 

inglês e define essa questão de ser avaliada, em termos de conhecimento da língua pelos 

alunos, como desagradável, vergonhosa e triste:  

 

(...) Concordo com a Clara sobre a desmotivação que o aluno sente 
quando o professor não fala em inglês, pois isso já  aconteceu comigo 
por várias vezes. E agora no estágio, vi que, além de desmotivados, os 
alunos querem intimidar o professor perguntando pal avras em inglês, 
sabendo que este não as sabe.  Isso é muito vergonhoso e triste! (Nina). 

 

Essa reflexão de Nina confirma o posicionamento de Paiva (2011, p.43) quando 

argumenta que, devido à má-formação do professor de inglês da escola pública, foi 

construída uma comunidade imaginada de que esses profissionais não são proficientes e 

são incompetentes.  

Por outro lado, na concepção de Julia, a seguir, professores fluentes motivam os 

alunos a construir conhecimento em inglês:  

 

E ensinar a falar falando, promovendo a conversação  em sala de aula. 
Tornando a aula mais dinâmica porque os alunos ao v er o professor 
falar também vai querer desenvolver essa habilidade . (Julia) 

 

Como se pode notar, para Julia, o ato de o professor usar a língua em sala de aula 

serve como fonte motivadora para os alunos, tendo em vista que, provavelmente, 

perceberão que a aula será diferente daquela que estão habituados a ter em inglês, muitas 
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vezes, centradas em itens gramaticais. Diante disso, os alunos se envolverão ou não no 

processo de construção de conhecimento dessa língua.  

Os alunos Michele e Alfredo, nos próximos excertos, acreditam que professores 

motivados procuram desempenhar suas funções com maior dedicação, interesse, 

compromisso e vontade, porque buscam tornar as aulas mais interessantes e significativas 

para os alunos, principalmente, porque usam novos recursos didáticos em sala de aula, 

propiciando aos alunos o interesse em aprender o idioma:  

 

Assim sendo, acredito que é muito importante nós abordarmos muito a 
motivação do professor, pois temos muitas dúvidas e  pouca motivação 
para o ensino da língua , professores motivados desempenham melhor 
seu papel . (Michele). 

E com as leituras propostas percebi que o professor motivado é uma 
ferramenta de grande importância, pois isso faz com  que ele busque o 
novo e atinja de forma positiva os alunos . (Alfredo). 

 

No próximo excerto, Manuela assevera que a motivação para se aprender advém 

tanto do professor quanto do aluno, ou seja, para ela existe uma relação única entre esses 

dois sujeitos, pois um afeta e é afetado pelo outro. Por exemplo, alunos sem motivação 

desmotivam os professores, ao passo que alunos motivados incentivam o professor a 

investir no potencial do aluno ou dos alunos motivados: 

 

Clara, não sei se a fala do professor está tão errada assim. A motivação 
tem de vir de ambas as partes. O aluno desmotivado é infrutífero e 
consequentemente causa desânimo no professor.  Ex: quando pegamos 
uma sala de aula com 30 alunos em que apenas 2 estão interessados 
(como aconteceu comigo esta semana) a vontade sincera é realmente pedir 
para ficar em casa. Mas, com certeza, o professor precisa fazer algo para 
tentar reverter a situação. Mas o que fazer num caso desses??? É muito 
complicado, afinal são 27 alunos contra 1 professor!! (Manuela). 

 

A razão do excerto de Manuela, acima, se encontra no fato de que Olix havia 

comentado no fórum que o professor de Língua Latina havia chamado a atenção dos alunos 

de sua classe, alertando-os para o fato de que quem estivesse ali sem vontade de aprender 

deveria ficar em casa. Ao ler isso, a aluna Clara discordou da atitude do professor, deixando 

transparecer a crença da total responsabilidade do professor sobre o ensino e 

aprendizagem. Manuela, por sua vez, baseada em seu estágio, concorda com a atitude do 

professor de Língua Latina, revelando a dificuldade de o professor motivar salas lotadas, em 

que os alunos possuem interesses múltiplos.  
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Discordo de Manuela quando revela a existência de uma mão única no ensino e 

aprendizagem de inglês. Penso que o professor por caminhos espirais, circulares e 

recursivos pode motivar os alunos desmotivados para se envolverem no processo de 

construção de conhecimento na língua-alvo. Para isso, basta que a aula faça sentido para o 

aluno, ou seja, que ele possa perceber que aquilo que está aprendendo poderá lhe servir no 

presente ou no futuro.   

Percebo por ser o currículo escolar disciplinar, o aluno não consegue fazer conexões 

entre aquilo que aprende na escola com aquilo que faz ou fará no mundo real complexo 

porque sua formação newtoniano-cartesiana o impede de olhar para a realidade a sua volta 

com lentes amplas, profundas e abrangentes.  

Por isso, volto a me basear em Paiva (2009, p.36) quando informa que o professor 

de inglês deve tornar o aluno autônomo, no sentido de levá-lo a se apaixonar pela língua na 

escola pública e, a partir de então, buscar outros espaços de aprendizagem, pois em uma 

sala de aula superlotada, como já disse, cada aluno possui interesses diversos. Por conta 

disso, a sala de aula é um espaço multidimensional e não uno em que todos aprendem de 

forma igualitária como referenda o paradigma newtoniano-cartesiano. Pelo contrário, por 

entender que a sala de aula é um contexto heterogêneo onde prevalecem múltiplos 

interesses, vontades, desejos e necessidades, como incentiva o paradigma da 

complexidade e, por isso, cabe ao professor mudar as relações de poder envolver os alunos 

nas tomadas de decisão, transformando-os em colaboradores, em parceiros nas aulas de 

inglês, bem como incentivando-os a ouvir músicas, assistir a filmes e realizar leitura de 

obras em inglês, com a finalidade de motivar os alunos a ultrapassarem o muro escolar no 

sentido de procurarem novas aprendizagens de forma autônoma fora do âmbito escolar.  

A aluna Michele, a seguir, reflete que para se construir conhecimento em Língua 

Inglesa, várias partes se relacionam com outras. Para tanto, dentre tais partes, na 

concepção da aluna, a motivação mostra-se de suma importância, pois motivado o aluno se 

engaja no processo, a fim de atingir seu objetivo:  

 

Diversos elementos se conjugam a fim de dar conta d a aprendizagem 
de uma língua estrangeira, mas considera-se que o estar motivado 
para aprender , constitua a melhor forma de aprendizado, independ ente 
da metodologia a ser utilizada. Acredita-se que par a manter a 
motivação pela língua estrangeira em estudo, o alun o precisa se 
engajar no processo, tem de aprender a aprender e ser capaz de 
assumir uma parte de responsabilidade por sua apren dizagem. 
(Michele) 
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Concordo com Schmitz (2011, p.117) quando revela que o ensino de inglês funciona 

nas escolas públicas, particulares, de idiomas, nas faculdades e universidades, porém os 

alunos, na visão do autor, devem mostrar vontade de aprender, disposição a fazer as 

atividades de casa, prestar atenção na aula, participar ativamente, não faltar e respeitar os 

colegas e os professores. Desse modo, entendo que a articulação dessas partes citadas 

pelo autor produz a motivação e, consequentemente, poderá possibilitar a construção do 

conhecimento em inglês por parte do aprendiz.  

Isso quer dizer que a parte motivação isolada não é um fator determinante que 

convalide a construção do conhecimento em Língua Inglesa por parte dos alunos, pois como 

foi visto, para os olhares complexos e transdisciplinares, outras partes se juntam e se 

articulam a esse sistema complexo, a fim de que a construção do conhecimento nesse 

idioma possa ocorrer.  

Como já foi dito, professores com novas percepções sobre o método de ensino, com 

novos posicionamentos sobre o ensino da gramática, que veem o ensino e aprendizagem de 

inglês de forma contextualizada e centrado nas habilidades da língua motivam os alunos. No 

entanto, a premissa para que tudo isso ocorra é o professor investir em sua formação. Por 

conta disso, o tema a ser discutido é a formação docente. 

 

4.2.6 Formação docente  

 

O tema formação docente apresenta duas nuances, que mostram como os alunos 

compreendem e percebem a formação docente. Na primeira, tem-se o professor bem 

formado que é aquele fluente, reflexivo, produtor de teorias e incentivador. Na outra, tem-se 

aquele mal formado para o qual falta algo para se tornar um profissional bem-sucedido, isto 

é, ser fluente e reflexivo de sua própria prática em sala de aula.  

Fundamentadas na leitura do artigo de Paiva (2009), bem como em uma das minhas 

convocações em um dos fóruns de discussão, as participantes do curso Nina, Lisa, Julia e 

Lívia, a seguir, asseveram que o professor de inglês deve ter fluência na língua que ensina, 

uma vez que muitos não sabem usar a língua a qual é habilitado a ensinar.  

Desse modo, na concepção das alunas, o professor centra o ensino de inglês 

calcado em estruturas gramaticais para ocultar a ausência de sua formação comunicativa. 

Contudo, penso que as aulas comunicativas e significativas motivam os alunos a aprender a 

língua-alvo, já que essas aulas fazem sentido para eles, porque, muitas vezes, são 

construídas, de acordo com as suas reais necessidades.  
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Por isso, as alunas Nina, Lisa, Julia e Lívia, nos próximos trechos, mencionarem a 

necessidade de o professor ser fluente na língua que ensina:  

 

O texto de Vera Menezes retrata muito bem as dificu ldades com que 
nos deparamos em sala de aula. Por meio dele, pude reafirmar as 
minhas convicções de que o professor de Língua Ingl esa deve 
dominar a língua que está ensinando, como a própria  autora diz; e que 
o estudo desta deve atingir a sua complexidade comu nicativa, fazendo 
"sentido" ao aprendiz. (Nina). 

Clara, então, creio que o problema está na formação , o futuro 
professor de línguas deveria ter fluência ao entrar  na universidade . 
(Lisa). 

Concordo com ela quando diz que em primeiro lugar é  preciso que o 
professor saiba a língua que pretende ensinar, pois  ninguém dá aquilo 
que não tem.  (Julia). 

Ratifico as palavras do professor (nome do professor-formador) de que o 
professor tem de saber a língua, pois, segundo Mene zes, “sem o 
domínio de sua ferramenta básica, fica difícil a qu alquer pessoa 
exercer sua profissão com competência, e que devemos investir na 
formação continuada. (Lívia). 

 

Lisa, a seguir, informa que suas dúvidas apresentadas no instrumento diagnóstico 

foram sanadas, principalmente, aquelas que tratam da fluência e da criatividade do 

professor. Ela percebeu e se conscientizou por meio do curso online que não há como o 

professor ser criativo se não for proficiente e vice-versa. Em outras palavras, na minha 

concepção, existe uma relação dialógica entre esses termos:   

 

As perguntas levantadas no diagnóstico para o curso  foram sanadas 
explícita ou implicitamente. Por exemplo, a minha d úvida era em 
relação ao domínio e criatividade do professor para  aulas dinâmicas. A 
minha dúvida foi sanada, pois descobri que não há p ossibilidade de 
ministrar uma aula interessante aos alunos se, prim eiramente, o 
professor não for proficiente na língua que irá ens inar. (Lisa) . 

 

As alunas Luísa e Evanir, nos excertos abaixo, se baseiam em suas experiências 

anteriores de ensino e aprendizagem de inglês nos Ensinos Fundamental e Médio. Essas 

experiências foram negativas e elas informaram que seus ex-professores usavam a língua 

em sala de aula somente para fins de manipulação da gramática, sem proporcionar a elas a 

oportunidade de usar a língua para fins de prática social, diferentemente do que ocorre no 

curso de Letras/Inglês onde são alunas, em que a língua é usada para fins de comunicação, 

conforme relata Luísa. Ela revela que no Ensino Médio, seus professores de inglês nunca 

usaram a língua em sala de aula e isso somente veio a ocorrer na graduação em 
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Letras/Inglês. Foi, a partir desse contexto, que sua concepção de ensinar e aprender 

aparentemente mudou:  

 

Outra coisa que me chamou a atenção é quanto aos pr ofessores 
falarem somente em inglês em sala.  É interessante, também acho que os 
alunos se interessam mais como já foi colocado. Nunca nenhum professor 
meu durante o Ensino Médio falava em inglês.  Era p ura e 
simplesmente a gramática. C om o contato que tive com o curso de 
Letras é que minha visão a respeito da Língua Ingle sa mudou, me 
abriu um leque de oportunidades quanto ao estudo da  LI, o que é 
reforçado pela leitura dos textos teóricos com que também vamos 
tendo contato. (Luísa). 

 

Observando o excerto de Evanir, a seguir, seu processo de ensino e aprendizagem 

ocorreu tardiamente, somente no Ensino Médio, por residir em uma cidade fronteiriça com o 

Paraguai, em que a Língua Estrangeira privilegiada era o espanhol. No entanto, na visão da 

aluna parecia que no último ano do Ensino Médio as coisas iriam mudar, no que tange à 

conquista da proficiência em inglês, pois a nova professora acabara de chegar dos Estados 

Unidos e, certamente, iria realizar o sonho de Evanir, assim como o de seus colegas: 

ensiná-los a usar a língua. Ledo engano. Ela não falava nada em sala de aula e, quando 

falava, eram palavras soltas, esparsas e descontextualizadas. Entretanto, mesmo a 

professora usando o método audiolingual em um dia anormal, foi suficiente para Evanir se 

motivar a querer aprender inglês, pois em seu imaginário, a professora era diferente, tendo 

em vista que, em sua concepção, era fluente, porque havia chegado dos Estados Unidos e, 

portanto, a Língua Inglesa estava na ponta da língua dessa professora: 

 

Eu tive o inglês durante o Ensino Médio. E no 1º e 2º anos, os 
professores não falavam em inglês em momento algum.  Aliás, no 2º 
ano a professora não sabia a língua, pois a mesma e ra fluente no 
espanhol.  Posteriormente, no 3º ano, tivemos uma professora q ue 
tinha acabado de chegar dos EUA. Porém ela não fala va a língua na 
sala de aula.  Entretanto, num belo dia, a mesma resolveu fazer com que 
os alunos pronunciassem, falassem algo (números, po r exemplo). 
Mesmo sabendo que eram palavras soltas, isoladas e que a professora 
falava e o aluno repetia aquilo, ou, a mesma falava  no intuito de 
corrigi-lo, isso já serviu como um começo para a mo tivação em 
aprender a língua, já que aquele era o primeiro mom ento em que 
estávamos ouvindo algo na língua. Isso nos deixou f elizes . Naquela 
época, esse foi o único momento de motivação. Logo, há a necessidade 
do professor falar em inglês na sala de aula, do me smo expor aos 
alunos esse tipo de ensino, daí começa a motivação deles em aprender 
cada vez mais a língua.  (Evanir). 
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Ainda olhando para o excerto de Evanir, e seguindo as reflexões de Oliveira (2011, 

p.70), tem-se, num primeiro momento da formação de Evanir, uma professora que não sabe 

a língua que ensina, e não ensina. No segundo caso, tem-se uma professora que sabe a 

língua que ensina, mas também não ensina. Esse último caso, considero mais grave do que 

o primeiro, porque, no primeiro, o professor não sabe a língua não por que ele não quer, 

mas porque lhe falta conteúdo. Já em relação ao segundo, provavelmente, ele tem o 

conteúdo, porém, como reflete Oliveira (2011, p.73), se recusa a ensinar, talvez por carregar 

a crença advinda da época em que era estudante de escola pública e pensava que o ensino 

nesse contexto não funcionava. Tal crença, por falta de reflexão, ainda domina o seu 

imaginário. Em suma, infelizmente, em ambos os casos vivenciados por Evanir a não 

aprendizagem da Língua Inglesa não ocorreu.  

Em relação à questão do exemplo de Evanir a respeito da professora de inglês que 

teve e viveu nos Estados Unidos, Rajagopalan (2011, p.59) revela que a experiência de 

viver ou passear em um país onde a Língua Inglesa é falada não é precondição para se 

tornar professor de inglês. Para o autor, “o conhecimento do idioma é necessário, porém 

não suficiente, para um professor que mereça o título desempenhar com êxito sua função”, 

pois ser professor, para Rajagopalan (2011, p.59), é uma vocação, não uma profissão.  

Evanir, por sua vez, não explicitou o tipo de experiência que essa professora teve 

nos Estados Unidos. Nesse sentido, devo concordar com Rajagopalan (2011, p.60) quando 

reflete que devemos estar cientes do tipo de experiência que o sujeito teve no exterior, pois 

circular pelos Estados Unidos como turista e após ser assaltado ou gastar todo o seu 

dinheiro em coisas desnecessárias e, em função disso, o sujeito precisar vender amendoim 

nas praias da Flórida, a fim de comprar sua passagem de volta, não garante, por meio 

dessa experiência de conviver com nativos da Língua Inglesa, o direito de se tornar um 

futuro professor.   

Os textos de Olix e Clara, a seguir, corroboram a assertiva de que o professor de 

inglês deve ser proficiente na língua e baseadas em experiências próprias, enfatizam que o 

professor ao usar a língua em sala de aula motiva os alunos a prestarem mais atenção às 

aulas, pois sabem que o professor é fluente e, consequentemente, terão grandes chances 

de construir conhecimento usando o insumo dado pelo professor a eles:  

 

Com relação ao professor em sala de aula, é fundamental que ele sa iba 
pronunciar corretamente as palavras estrangeiras, a lém de saber falar 
a LE, pois isto irá motivar o aluno a aprender mais e mais, um a vez que 
esta habilidade é a chave para despertar no aluno a  vontade de 
aprender, já que poderá achar bonito falar (...)  (Olix). 
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Acredito que o falar tem que ser a ferramenta básic a do professor de 
inglês.  Os alunos prestam muita atenção ao desenvolvimento da fala do 
professor e, muitas vezes, fazem isso para ver se o professor do mina 
realmente a língua.  Quando percebem que o professor sabe, prestam 
mais atenção e se dedicam mais à aula.  Isso acontece conosco na 
faculdade também. Quando vemos que o professor não domina o 
assunto que leciona, automaticamente há uma desmoti vação para 
assistirmos a aula dele. (Clara). 

 

Como se pode notar, os excertos das alunas esclarecem que um professor fluente é 

aquele capaz de usar a língua em sala de aula para fins de comunicação e, 

consequentemente, o uso da língua por parte do professor repercutirá em outras partes do 

sistema complexo, tais como: a motivação dos alunos e do professor, a participação e 

dedicação dos alunos, a indisciplina tende a diminuir, dentre outros. Em outras palavras, a 

parte fluência movimenta e se articula com outras partes e com o todo, provocando 

desordens nos alunos, porém são desordens que, quando regeneradas, gerarão resultados 

positivos no sistema, levando-o a evoluir.  

No entanto, na concepção dos alunos, não basta apenas o professor ser fluente na 

língua que ensina, é necessário também que seja reflexivo de sua própria prática, pois não é 

impossível encontrar professores fluentes na língua, porém suas visões de linguagem se 

voltam para métodos tradicionais, em que o ensino da gramática pela gramática domina 

suas aulas, ou seja, para que o professor mude sua visão de linguagem, de acordo com a 

realidade e os desejos dos alunos, é preciso que seja também reflexivo de sua própria 

prática.  

Dessa forma, na visão dos participantes do curso online, professor reflexivo é 

entendido como aquele profissional preparado, no sentido de enfrentar desafios que visam à 

inovação, à renovação de sua prática pedagógica. Além disso, ele é definido, na concepção 

de Luísa, Alfredo, Clara, Nina e Janaína, como aquele professor esforçado, criativo, 

dedicado, comprometido, preocupado, flexível, consciente, autorreflexivo e sensibilizador, 

como ilustram os excertos a seguir:  

 

Quanto ao que foi dito pelos colegas em relação ao assunto em 
discussão, gostei bastante da colocação da Nina. O que podemos tirar 
dos textos dos colegas e da colocação da autora é q ue o professor 
avaliando o contexto do aluno deve entrar com o mét odo, mas não 
somente com um, e sim fazer com que se aborde a gra mática, a leitura, 
a pronúncia, etc. Também para isso, como foi coloca do pelos colegas, 
o professor deve estar apto, preparado a encarar es ses desafios.  
(Luísa). 
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O texto de Menezes é próximo das realidades de noss as escolas, e 
concordo com o fato de que o papel do professor é c riar 
possibilidades para que o aluno produza e construa seu próprio 
conhecimento,  ou melhor, é um papel de extrema importância, mas que 
acarreta muita dedicação e esforço por parte do pro fessor e, 
principalmente, por parte do aluno.  (Alfredo). 

Penso que os métodos são necessários, pois como foi  lido no texto do 
Uphoff, eles são importantes para nortearem o traba lho do professor. 
Sem eles o professor pode ficar perdido  durante a aula, sem saber 
como reagir a determinadas situações imprevistas. P lanejar a aula 
juntamente com um método é importante, mas não sign ifica que 
devamos nos tornar escravos dos mesmos, seguindo se mpre a mesma 
linha de trabalho. O professor deve ser flexível e ter a sensibilidade de 
identificar as necessidades reais dos seus alunos, e adequar sua aula 
e seus métodos para tal. Insisto tanto em sensibili dade porque é 
exatamente isso que falta em muitos professores hoj e em dia, a 
sensibilidade, a descoberta do aluno como ser human o e não como 
parte do seu trabalho diário.  Enxergá-lo como alguém que anseia por algo 
novo e que precisa ser despertado para isso. Portanto, não há um método 
específico para cada tipo de escola, seja ela públi ca ou privada. O que 
precisa realmente acontecer é esse despertar do edu cador para 
descobrir as necessidades reais dos seus alunos, pa ra, assim, 
promover a eficácia de suas aulas.  (Clara). 

Após as leituras, percebo que a grande preocupação de todos diz 
respeito às metodologias de LI, quais usar em sala de aula.  Há aqueles 
que acreditam nas estruturas gramaticais, outros na abordagem 
comunicativa, assim como eu. Mas, ao ler os diários de Hermes, Olix, 
Evanir e Clara, vejo que o importante é o professor  tomar 
conhecimento de todos estes métodos para melhor uti lizá-los em sala 
de aula. Como o Olix disse, cada professor saberá u sar o método mais 
adequado e o que melhor se adapta de acordo com a s ala, tanto ao 
professor quanto ao aluno, construindo ambos o conh ecimento da LI. 
Por meio da sensibilidade, o professor deve enxergar as dificuldades e 
os anseios que o aluno tem como diz a Clara . Acho que é isso, 
discutimos tanto sobre os métodos ideais, mas o imp ortante mesmo é 
tomar conhecimento sobre todos e aliá-los na sala d e aula, pois cada 
um tem a sua contribuição. Fácil não é, mas o interesse e o empenho do 
professor pesam muito na aprendizagem do aluno. (Nina). 

Percebemos que é cada vez mais imprescindível no mu ndo 
contemporâneo a necessidade do professor em adotar uma postura 
profissional mais consistente no sentido de buscar uma reconstrução 
crítica que possa explicar porque ensina da forma c omo ensina, e 
porque os alunos aprendem da forma como aprendem, e  que venha 
significar para este profissional como uma possibil idade de poder 
autorrefletir sobre sua capacidade de desempenho em  seu processo 
de ensino e aprendizagem,  podendo, assim, sempre centrar num melhor 
aperfeiçoamento. (Janaína). 

 

Aprofundando a interpretação sobre as reflexões dos alunos nos excertos, pode-se 

observar que percebem novos papéis do professor reflexivo. Assim, para eles, esse 

profissional deveria ser capaz de conhecer, identificar e avaliar a realidade e o contexto dos 

alunos, a fim de criar espaços eficientes e reais, os quais atendam às necessidades dos 

alunos para que a construção do conhecimento em Língua Inglesa se torne viva. Entretanto, 

a construção de conhecimento ocorrerá a partir do momento em que o professor se 
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conscientizar dos vários métodos existentes no ensino e aprendizagem de Língua Inglesa e, 

a partir daí, tomar proveito deles, no sentido de não abandoná-los, porém, aliando-os e 

utilizando-os como ferramentas propícias a seu favor nas aulas, adequando-os, de acordo 

com a turma, com a realidade dos alunos, com os materiais didáticos disponíveis. Dito de 

outra forma, não existe um único método, porém cabe ao professor reflexivo usá-los em sala 

de aula, de acordo com a sua sensibilidade.  

O termo sensibilidade foi bastante difundido por Clara e Nina em suas reflexões, pois 

entendem que um professor reflexivo, com uma boa qualificação, deve olhar para o aluno 

como ser humano, detentor de desejos, vontades, necessidades, interesses, anseios e 

dificuldades. Quando inseridos dentro de um contexto agradável, prazeroso e efetivo de 

aprendizagem, constrói conhecimento em parceria com seu professor, tendo em vista que 

ele é o sujeito do processo e não o objeto, como ocorre/ocorria no paradigma newtoniano-

cartesiano, em que o aluno era/é visto como alguém sem consciência, que não age/agia e 

é/era passível de ser manipulado. Por isso, um professor sensível é aquele capaz de 

radiografar seus alunos e ser reflexivo, no sentido de perceber se algo precisa ou não ser 

mudado, transformado, refletido e reconstruído em sua prática docente a partir de seu 

processo reflexivo.  

Para a aluna Nina, no excerto abaixo, uma das principais características de um 

professor reflexivo é a sua paixão pela língua que ensina, ou seja, o professor deve ser 

apaixonado pela sua profissão. Esse amor pelo trabalho, pela língua que ensina, 

certamente, estimulará o aluno a ser responsável pelo próprio processo de ensino e 

aprendizagem, fazendo-o construir conhecimento na Língua Inglesa além dos muros 

escolares:  

 

Deste modo, vejo que cabe ao professor, primeiramen te, apaixonar-se  
pela Língua Inglesa, querer que seus alunos saibam,  no mínimo, 
estabelecer um diálogo coerente no idioma, de uma m aneira natural 
sem estruturas pré- formadas, buscando alternativas  que despertem o 
interesse dos alunos, fazendo com que se tornem aut ônomos quanto 
ao aprendizado, já que a pouca carga horária não pe rmite um maior 
aproveitamento . (Nina). 

 

Em relação ao amor pela profissão e pela língua que ensina, exposto por Nina, 

Miccoli (2011, p.182), tal como já afirmou Rajagopalan (2011, p.58), informa que o ofício de 

professor não é para qualquer pessoa. Para a autora, um professor tem de ter vocação para 

exercer sua profissão, no sentido de experienciar o prazer, a alegria em suas realizações, 

que virão em virtude de sua dedicação, comprometimento e esforço no ensinar a língua.  
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As alunas Janaína e Lisa, nos próximos trechos, também demonstraram a 

importância de o professor de inglês ser reflexivo sobre o seu trabalho. Essa reflexão adveio 

das interações entre os alunos e o professor-formador, das leituras dos textos, permitindo a 

elas que se conscientizassem da relevância da renovação, da atualização e da capacitação, 

tanto teórica quanto metodológica do professor:  

 

As perguntas e as problematizações dos outros membr os do curso 
também contribuíram bastante para o entendimento de  outras dúvidas. 
No que diz respeito ao ensino/aprendizagem de Língu a Inglesa, várias 
foram as perguntas que nos instigaram a procurar ma is, pesquisar por 
fora e ir ao encontro de novos teóricos que eu desc onhecia da 
Linguística Aplicada, embora tenha sido uma pergunt a postada no 
fórum  de discussão que muito contribuiu para um melhor 
entendimento. Esta pergunta foi em relação à leitur a dos slides  das 
quatro habilidades, em que o professor (nome do pro fessor-formador) 
perguntou sobre a construção do conhecimento como s e processa e 
ocorre. Logo a acadêmica Lisa respondeu que as quat ro habilidades 
estão interligadas, e que primeiro o professor deve  saber a língua que 
ensina (...). Esse questionamento foi show , muito relevante, pois 
mostrou que o professor deve estar inserido num pro cesso constante 
de renovação teórica e metodológica ao longo do exe rcício de sua 
atividade profissional (...) . (Janaína). 

Segundo, se o professor não refletir sobre a sua ma neira de ensinar 
sempre relacionando teoria e prática, de forma algu ma, ele (professor) 
ministrará uma aula de Língua Estrangeira significa tiva para os alunos . 
(Lisa). 

 

Como se pode perceber, na opinião de Janaína e Lisa, um professor reflexivo, com 

condutas teórico-metodológicas atualizadas, produz mudanças por meio de inovações e 

renovações no contexto escolar.  

Nesse sentido, concordo com Schmitz (2011, p.119), quando revela que é possível o 

professor ensinar inglês na escola pública, porém, desde que ele não seja abandonado. 

Para isso, os órgãos competentes ligados à Educação devem ajudar o professor com 

disponibilização de bolsas, assim como consentimento de licenças para que tais 

profissionais façam cursos de aperfeiçoamento ou de especialização, no sentido de 

tornarem suas aulas mais dinâmicas e, acrescento, mais interessantes e próximas de uma 

relação recursiva sociedade e escola. A partir desse processo de capacitação, o professor, 

no caso o de Língua Estrangeira, conforme informa Celani (2001, p.33), “deve se ver como 

alguém que tem um compromisso com seu aluno, com a sociedade e consigo mesmo”.  

Certamente, um professor de inglês fluente e reflexivo de sua própria prática possui 

qualificações que lhe permitem ser produtor de metodologias adequadas aos seus alunos, a 

sua realidade e ao contexto, dentre outros. Diante dessa constatação, por meio das leituras, 
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discussões e interações entre os membros do curso, foi levantada a discussão da 

possibilidade de que os professores de inglês possam produzir metodologias em sala de 

aula. Patrícia, por exemplo, revela que, ao tomar consciência de que o professor é produtor 

de teorias, permitiu que algumas preocupações que tinha sobre o ensino e aprendizagem, 

as quais eram vistas como ingênuas, desapareceram, porque se conscientizou de que os 

métodos podem ser construídos pelo professor de acordo com as necessidades dos alunos 

de cada turma. Porém, a aluna reflete e adverte que o sucesso em sala de aula dependerá 

da formação reflexiva do professor:   

 

... o quanto gostei do artigo, pois abri os olhos p ara uma série de 
preocupações bobas  ou talvez não tão bobas assim.  Esse artigo de 
Vera Menezes sobre o método ideal veio ao encontro de tudo que nos 
preocupava em relação à falta de interesse dos alun os e 
principalmente com a atitude do professor em busca de meios para 
reverter essa situação.  Levo como aprendizado que o método ideal é 
aquele que o professor cria a partir das necessidad es da sua turma, e 
que há várias atividades (simples), mas de grande e feito para despertar 
o interesse dos alunos para o aprendizado da LI. Penso e vou colocá-las 
em prática em casa com meus filhos e comigo mesma, para, depois, aplicá-
las nas aulas de regências. (...) Também concordo que não existem 
métodos específicos, mas que cabe ao professor faze r leituras teóricas 
para ter referências e destas escolherem e criarem seus próprios 
métodos, pois cada classe é uma realidade, o que po de dar certo 
nesta, dificilmente dará certo na outra. (Patrícia). 

 

Penso que Patrícia, bem como Evanir, no próximo excerto, compreenderam que a 

realidade da sala de aula é dinâmica, não linear, imprevisível, flutuante, e não estática. Isso 

significa, por exemplo, que o método aplicado pelo professor a uma turma pode não ser tão 

válido em outra ou um método aplicado com sucesso, por exemplo, na turma da 5ª série C 

do período matutino pode não ter o mesmo sucesso na 5ª série E do período vespertino. Por 

isso, é necessário que o professor seja reflexivo a fim de produzir teorias de acordo com a 

sua clientela, como expõe Evanir:    

 

Ao ler os diários dos colegas a respeito de suas reflexões, notei que, mesmo 
após a leitura da História do Ensino de Inglês no Brasil e o texto de Vera 
Menezes, ainda permanece na concepção de alguns a crença de que existe um 
método ideal, prezando-se até mesmo pela técnica do Pattern Drill para o 
ensino de vocabulário, como o Olix, e o Hermes que disse ser opcional o 
ensino centrado na gramática. Mas o mesmo ocorre não por ser escolha do 
professor, e sim, como nos revelou Vera Menezes, devido à falta de domínio da 
língua. Achei interessante a reflexão da Lívia que disse se r necessário 
criar condições favoráveis para a comunicação de ac ordo com a realidade 
do aluno. Reflexão semelhante à da Clara, que ressa lta o fato de não 
existir um método específico. Sendo assim, o profes sor é quem deve 
buscar um, seguindo as necessidades da sua turma. P ois como disse a 
Lisa e o (nome do professor), o professor não deve simplesmente tornar-
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se um aplicador de métodos, mas produtor de métodos  de acordo com a 
sua realidade, que por sinal não é estática, de mod o que o que vier a dar 
certo hoje poderá não funcionar futuramente.  (Evanir). 

 

Lisa, a seguir, também concorda com Patrícia e Evanir ao afirmar que a metodologia 

criada pelo professor deve se basear na realidade dos alunos, em suas reais necessidades, 

pois a construção do conhecimento em inglês, por parte dos alunos, fará sentido quando 

usarem a língua em situações mais próximas de suas experiências de vida. Essas aulas, 

portanto, fugirão daquelas concepções de linguagem calcadas na manipulação de regras 

gramaticais:   

 

O artigo de Vera é maravilhoso, pois na leitura de Uphoff sobre os métodos 
ficamos estimulados a descobrir se havia um método ou metodologia de 
ensino ideal para o ensino/aprendizagem de línguas. Vários depoimentos 
demonstraram essa busca para uma metodologia certa, no fórum “Os 
métodos de ensino de inglês na minha vida”. Essa visão de linguagem 
que tínhamos era a velha concepção centrada em regr as, que é a 
tradicional, porque, segundo Paiva (2009), “a metod ologia mais 
adequada não impõe aos alunos essa ou aquela habili dade e não 
decide a priori o que é mais importante para seu fu turo”. Sendo assim, 
a autora nos deixa claro que não há uma metodologia , uma regra 
prescrita para o ensino de línguas. Portanto nós, f uturos professores 
de Língua Inglesa, teremos de ser produtores de met odologias, como 
já ressaltado no último fórum , considerando a realidade do aprendiz 
para que o processo de ensino faça sentido a ele .(Lisa). 

 

Essa discussão em torno de o professor ser produtor e não aplicador de teorias 

fabricadas por pesquisadores externos que, muitas vezes, não vivenciam a experiência do 

ensino e aprendizagem porque estão afastados da sala de aula do mundo real complexo, e, 

por conta disso, observam e veem a realidade de sala de aula de inglês de um lugar 

distante, permitiu que as alunas refletissem sobre o potencial do professor, no sentido de 

que ele não é apenas um profissional prático, aplicador de algo que lhe é dado. Pelo 

contrário, com uma formação reflexiva, o professor se torna um gerador de teorias, ativando 

o seu senso de plausibilidade (PRABHU, 1990, p.162), uma vez que sabe quem é o seu 

público, conhece a sua realidade, o seu contexto, e sabe sobre os materiais didáticos que 

tem à disposição. Isso quer dizer, como revela Celani (2008, p.416), “os professores devem 

se tornar mais críticos de modelos importados, que não tem conexão com o contexto social.”  

Levando-se em conta a reflexão de que o professor é um sujeito independente e 

criador de teorias, Lívia, a seguir, concorda com Lisa e recorre a Nóvoa, um pesquisador 

reconhecido internacionalmente, que aborda assuntos relativos à área de formação de 

professores. Assim, baseada no pesquisador português, a aluna entende que, ao produzir 
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metodologias, o professor se torna crítico de sua própria atuação em sala de aula, 

procurando gerar uma aprendizagem mais significativa, mais realista aos seus alunos:   

 

Assim, quando a colega Lisa escreveu que os profess ores devem ser 
produtores de metodologias , lembrei que Nóvoa disse algo semelhante 
como “os professores têm de se assumir como produto res da sua 
profissão”. Para tanto, é preciso que ele reflita c riticamente sobre o 
seu papel diante dos alunos/sociedade, para percebe r os efeitos de 
sua atuação na aprendizagem desses.  (Lívia). 

 

Clara, no próximo excerto, revela que o professor para ser produtor de metodologias 

deve ser teoricamente informado, isto é, para ela, os professores de inglês devem conhecer 

as teorias linguísticas e psicológicas que tratam do processo de ensino e aprendizagem de 

inglês, para, então, pensar numa metodologia mais adequada, desejável para cada contexto 

de ensino e aprendizagem:    

 

Bom, de acordo com o texto lido sobre os métodos e sua história, penso 
que o professor não deve seguir uma teoria à risca, pois assim estaria 
fazendo aquilo que tanto condenamos hoje em sala de aula, que é seguir a 
cartilha, o livro didático, não proporcionando ao aluno outras fontes. No 
caso, o ideal seria o professor ter o conhecimento das teorias para, assim, 
pensar num método (porque não acredito que haja uma aula sem algum tipo 
de método) eficiente para cada situação de aprendizagem. Como já disse 
anteriormente, cada aluno possui uma realidade dife rente, e o 
professor precisa achar o ponto em comum entre eles  para estabelecer 
sua linha de trabalho . E isso significa que não dá para seguir uma 
teoria behaviorista ou uma estruturalista ou constr utivista. Deve-se, 
sim, conhecer as teorias para tentar achar a prátic a ideal em sala de 
aula.  Mas, dentre os métodos colocados no texto, a abordagem 
comunicativa é a mais relevante, porque coloca o aluno diante de uma 
situação real de uso de fala. Não fica descontextualizada com frases 
isoladas e sem sentido. Claro que a gramática também deve ser parte 
integrante do processo, mas não deve ser a base para ele. (Clara). 

 

Clara assevera ainda que a Abordagem Comunicativa parece ser a metodologia mais 

adequada para que o aluno construa conhecimento em inglês, tendo em vista que o ensino 

é contextualizado e faz sentido ao aluno. Na minha concepção, as orientações da 

Abordagem Comunicativa estão mais próximas daquilo que o aluno experiencia no mundo 

real complexo, diferentemente dos métodos tradicionais, em que a língua é/era quebrada 

em vários segmentos linguísticos, com vistas a que, a partir das partes, se 

construa/construísse o todo. Isso significa que para a visão simplificadora, o aluno teria o 

todo, ou seja, a proficiência da língua a partir da somatória das partes isoladas gramaticais 

supostamente aprendidas. Clara não descarta a possibilidade de aprendizagem da 
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gramática nas aulas, porém na sua opinião, ela deve ser ensinada de forma integrada 

conjuntamente com as demais habilidades da língua. 

Para os olhares complexos, Clara está correta em não eliminar o ensino da 

gramática substituindo-a por uma metodologia somente focada nas quatro habilidades da 

língua, pois, para o Pensamento Complexo, os opostos ora se complementam, ora se 

antagonizam. Por isso, trabalhar a gramática em sala de aula poderá ajudar o aluno a usar 

as quatro habilidades da língua, porém desde que articulada e contextualizada com outras 

partes que constituem o sistema complexo do ensino e aprendizagem de inglês.  

Como já foi dito, o professor deve ser sensível e reflexivo de tal forma que possa 

perceber que o tempo, o número de aulas de inglês destinados nas escolas públicas, os 

parcos recursos didáticos e tecnológicos disponíveis na escola e a falta de interesse da 

maioria dos alunos em se dedicar à língua, dentre outros, são fatores que contribuem para 

que o conhecimento em inglês não se construa de uma forma desejável. Por isso, segundo 

Paiva (2011, p.39), cabe ao professor, com uma competência linguística e comunicativa, 

estimular o interesse dos alunos pela Língua Inglesa, no sentido de incentivá-los a buscar 

estender o aprofundamento desse idioma, em outros espaços, além sala de aula da escola 

pública. 

Esse estímulo do professor deve ocorrer, porque, no entender de Paiva (2011, p.39), 

a escola sozinha não reúne, não oferece condições propícias para que alguém aprenda 

qualquer língua. Em razão disso, a autora acredita que as experiências de aprendizagem 

não podem permanecer única e exclusivamente nesse espaço. Dessa forma, o professor de 

escola pública, pautado em suas competências linguística, comunicativa e teórica, pode 

despertar o interesse do aluno pelo idioma, por exemplo, levando para a sala de aula gibis, 

trechos de filmes, de seriados, músicas que os alunos apreciam em suas vidas cotidianas 

ou solicitar a eles materiais que possam ajudar na construção do conhecimento em inglês, 

com a finalidade de incentivá-los a aprender essa língua-alvo em outros espaços de 

aprendizagem. Diante desse panorama, o professor exercerá o papel de incentivador dos 

alunos, no sentido de torná-los autônomos, conforme revelam os excertos de Luísa, Julia, 

Lívia, Aninha e Michele, a seguir:  

 

Outro ponto muito relevante é fazer com que os alun os se interessem 
em adquirir uma nova língua. Para isso, a autora su gere que os 
professores tornem seus alunos autônomos no aprendi zado, já que 
conta também com pouco tempo disponível para a aula  da disciplina,  
em que o professor deve buscar realmente ajuda no contexto dos alunos, 
pois a autora apresentou ótimas atividades para como isso deve ser 
conduzido... (Luísa). 
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Outro ponto importante é que ela acredita que o pro fessor não é 
responsável pela aprendizagem do aluno, mas pode e deve ensiná-lo a 
ser autônomo, pois o aluno precisa de estímulo cons tante, caso 
contrário se acomoda . (Julia). 

Primeiramente os colegas falaram de suas relações com o ensino de língua 
inglesa e, lendo Uphoff, conseguiram reconhecer qual método lhes foi 
aplicado na escola. E, eles mesmos apontaram problemáticas ao ensino, as 
culpas, como estudar as estruturas gramaticais, traduções, as salas 
numerosas, os poucos recursos etc. Em resposta a essas dúvidas, 
chegaram à leitura de Menezes, em cujo artigo me ch amou a atenção a 
seguinte afirmação: “o professor não é o responsáve l pela 
aprendizagem do aluno, mas pode ajudá-lo a ser mais  autônomo”. De 
início um estranhamento, pois a autora tira do professor toda a 
responsabilidade pela aprendizagem. E, na verdade, é isso mesmo. (Lívia). 

Gostei muito do que a autora falou e que muitos enfatizaram: "o professor 
não é responsável pela aprendizagem do aluno, mas p ode ajudá-lo a 
ser mais autônomo".  Isso demonstra que, se professor for dinâmico e 
bom entendedor da língua, poderá mostrar caminhos m ais fáceis e 
interessantes de se aprender a LI no contexto do al uno, ou seja, de 
acordo com a realidade dele, o próprio aluno começa rá a buscar novos 
aprendizados saindo "do quadro, giz e da gramática. "  (Aninha). 

O professor deve incentivar o aluno a gostar da LI,  deve fazer com que 
ele veja a importância da língua fora da sala de au la, através de 
músicas, filmes ou mesmo jogos de computador, pois 
independentemente da classe social, a maioria dos a lunos já foi ou irá 
a uma lan house,  e certamente ficará curioso em saber o significado  
desta palavra e, até mesmo, o que dizem os jogos e as letras das 
músicas . Creio que, se o professor tentar mudar seu método d e ensino 
e levar a LI para o contexto social do aluno, a aul a ficará interessante e 
despertará o interesse do aluno pela referida disci plina . (Michele). 

 

Como se pode notar nos excertos das alunas, o professor de inglês fluente, reflexivo 

e produtor de teorias deve incentivar os alunos a se tornarem autônomos, no sentido de 

buscarem novos caminhos de aprendizagem de inglês que conjuntamente com as aulas na 

escola pública possibilitarão a construção do conhecimento em inglês.  

Assumindo esse papel, o professor ajudará o aluno a refletir que o professor não é o 

único responsável pelo sucesso ou fracasso da aprendizagem de inglês. Isso quer dizer que 

o aluno também é o responsável pelo seu processo de ensino e aprendizagem, porém cabe 

ao professor estimular o aluno a pensar que ambos são coprodutores, corresponsáveis no 

processo de ensino e aprendizagem. Agindo, dessa forma, o aluno poderá se tornar um 

aprendiz bem-sucedido.  

Paiva (2011, p.39), ao analisar narrativas de aprendizagem de aprendizes de línguas 

estrangeiras, descobriu que alunos autônomos, talvez devido ao incentivo do professor em 

sala de aula, se tornaram aprendizes mais bem-sucedidos em Línguas Estrangeiras, uma 

vez que não ficam presos ao ensino de inglês da escola. Eles buscam “oportunidades de 

interagir com outros falantes e buscam formas diversas de uso da língua”.   
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No entanto, para Morin (2007, p.66), o termo autonomia é relativo. Essa concepção 

do autor se encontra no operador cognitivo autonomia/dependência, no qual compreende 

que toda autonomia é inseparável de sua dependência. Focando essa questão para o 

processo de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa, concordo com o autor, pois entendo 

que o aluno só poderá ser autônomo em sua trajetória de construção de conhecimento em 

inglês a partir de suas relações com o ambiente em que vive e de seus fluxos nutridores. Em 

outras palavras, em seu percurso de aprendizagem autônoma, o aluno sempre será 

dependente de algo ao seu entorno, como, por exemplo, de um par mais competente na 

língua-alvo, que pode ser ou não um professor, de suas condições financeiras para estudar 

em uma escola de idiomas, da possibilidade de acesso à internet, revistas e jornais e TV a 

cabo, dentre outros.  

Voltando a olhar a respeito de o professor de inglês incentivar o aluno a ser um 

aprendiz autônomo, conforme defendido por Paiva (2011, p.39), Celani (2008, p.419) 

apresenta outros papéis que esse profissional pode desempenhar em sala de aula. De 

acordo com a autora, o professor de inglês não é somente professor de língua, mas 

professor de estratégias, construtor de contextos dentro e fora da sala de aula, aberto a 

mudança, adaptável, pesquisador de sua própria prática, produtor de materiais, avaliador, 

experimentador de novas abordagens, explorador da realidade, construtor de syllabus. 

Nesse sentido, interpreto que o todo professor de inglês possui outras partes com as quais 

deve interagir, a fim de promover um ensino e aprendizagem de inglês eficiente. Desse 

modo, tornar o aluno autônomo é uma dessas partes.  

Os textos dos alunos também apontaram o discurso do falta. Para eles, são dois os 

requisitos básicos que revelam a razão de o ensino e aprendizagem de inglês não ser 

eficiente na escola pública: falta ao professor ser fluente e reflexivo.  

Na concepção de Michele e Clara, a seguir, a falta de fluência na língua por parte do 

professor parece ser o principal obstáculo desse profissional. Para elas, a falta de domínio 

da língua revela que esses profissionais são descompromissados, despreocupados, 

desinteressados e acomodados, pois tem consciência de que algo lhes falta, porém não 

fazem, com raras exceções, nada para reverter esse quadro assolador, para não dizer, 

desanimador. Diante da constatação da falta de fluência do professor, suas aulas se tornam 

monótonas, desinteressantes, cansativas e desmotivantes para o aluno. Além disso, esse 

fato permite aos alunos não confiarem em seus professores, porque em suas aulas não 

usam a Língua Inglesa com o intuito de torná-las mais significativas para os alunos. Na 

realidade, existe uma contradição, pois a única língua usada na sala de aula de inglês é a 

Língua Materna:  
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... quanto ao interesse dos professores, acredito q ue é verdade que 
poucos são comprometidos com o ensino. Isso faz com  que este 
esteja do jeito que está, é preciso, sim, falar, o mais importante a ser 
feito. De nada adianta nós criticarmos se quando ch egamos lá em sala 
de aula, deixamos o desânimo tomar conta de nós . (Michele). 
 
Então, professor, penso que a maioria dos profissionais de hoje, que 
logo saem da faculdade e vão lecionar inglês, não t êm esse domínio, e 
nem a preocupação de ter essa pronúncia correta. Is so, talvez, porque 
pensam que os alunos para os quais darão aulas não perceberão essa 
falta de domínio.  E isso é o maior erro. Muitas palavras são conhecidas por 
eles através de filmes, vídeos da internet, músicas, etc. Eles já têm, 
mesmo que seja ínfimo, um contato superficial com a  língua. Dessa 
maneira, buscam no professor de sua aula de inglês a mesma posição 
em relação à língua, ou seja, a mesma fluência, a m esma pronúncia.  
(Clara). 

 

O importante dessas reflexões está no fato de que Michele e Clara têm consciência 

do real nível de fluência do professor atuante, assim como daquele que tem saído da 

universidade, e parece que estão dispostas, pelo menos, em termos de discurso, a ser 

professoras mais bem qualificadas e, principalmente, conscientes de que precisam investir 

em seus níveis de proficiência em inglês.   

Além do mais, os textos de Clara e de Michele reforçam e denunciam a visão que 

têm do professor de inglês da escola pública como aquele descompromissado e não 

proficiente. Em outras palavras, elas deixam transparecer a idéia de que os professores de 

inglês são do jeito que são, porque acreditam que na escola pública não há a necessidade 

de os professores terem um “bom desempenho linguístico para dar aula” (BARCELOS; 

BATISTA; ANDRADE, 2004, p.19), tendo em vista que nesse contexto, na visão das 

autoras, parece não haver qualquer tipo de cobrança por parte da administração escolar, 

dos professores, dos pais e dos alunos, a respeito do fracasso no ensino e aprendizagem de 

uma Língua Estrangeira. Diante disso, é mais fácil, como salienta Leffa (2011, p.31) “pôr a 

culpa nos outros, que pode ser o governo, o professor ou mesmo o aluno: a culpa é do 

governo porque não cumpre as leis que cria, do professor porque não ensina ou do aluno 

porque não estuda”.    

Já as alunas Janaína e Evanir, a seguir, entendem que, para ocultar a falta de 

competência linguística e comunicativa, o professor ensina a gramática porque se sente 

seguro e confiante, pois como irá desejar ensinar os alunos a escreverem, a lerem, a 

ouvirem e a falarem, se ele mesmo não sabe ou tem deficiências na língua que está 

habilitado a ensinar?:   
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Como disse a Evanir de forma mais crítica, o que por certo existe mesmo é 
a falta de domínio da língua pelo professor de LI, de forma que o 
mesmo encontra certa segurança no ensino da própria  gramática, se 
dedicando assim somente ao uso das estruturas. Crei o que este é um 
dos problemas mais preocupantes que a LI vem enfren tando e é o 
principal causador do desprestígio da língua.  (Janaína). 

Ao ler o artigo de Vera Menezes “O ensino da língua estrangeira e a 
questão da autonomia” e relacionando-o com o texto anterior de Dörthe 
Uphoff, no qual constatamos que durante toda a hist ória do ensino da 
Língua Inglesa buscavam-se metodologias adequadas e , mesmo 
assim, o ensino de inglês na atualidade continua pr eso ao método 
tradicional, do ensino da gramática, nota-se que o interessante é que 
Vera Menezes consegue esclarecer o porquê que isso ocorre. Assim, 
percebemos que tal fato acontece devido à falta de domínio da língua 
pelo professor de LI Com isso, o mesmo encontra cer ta segurança ao 
ensinar gramática, podendo dedicar-se somente ao us o das estruturas, 
já que a autora coloca o questionamento de como o p rofessor pode 
ensinar algo, que ele mesmo não sabe? (Evanir). 

 

Essa falta de fluência do professor de inglês parece explicar o estado de desordem 

em que se encontra o sistema de ensino e aprendizagem de inglês nas escolas públicas, 

uma vez que essas aulas são orientadas por itens gramaticais que não agradam aos alunos, 

pois não vêm ao encontro do que realmente querem aprender em inglês. Assim, a entrada e 

a saída de energia, matéria e informação é mínima, para não dizer irrisória, tendo em vista 

que, como já disse anteriormente, os professores e os alunos possuem expectativas de 

ensino e aprendizagem opostas.  

Michele, no trecho abaixo, revela que o professor sem reflexão se mostra incapaz de 

explicar aos seus alunos a relevância da Língua Inglesa no mercado de trabalho, assim 

como a sua relevância para o uso das novas tecnologias, como internet, computador, dentre 

outras.  Isso quer dizer que para a aluna o aluno não enxerga a importância da Língua 

Inglesa no seio escolar, porque o próprio professor não tem consciência da relevância da 

Língua Inglesa para a vida acadêmica, social e profissional do aluno:  

 

... eu percebo a grande dificuldade que os professores dessa disci plina 
têm em mostrar a seus alunos a importância do estud o de uma língua 
tão considerada no mercado de trabalho e no uso das  novas 
tecnologias . (Michele). 

 

Em relação a isso, Paiva (2011, p.41) revela que os aprendizes brasileiros de inglês 

desejam falar essa “língua para poder ascender socialmente, para se inserir no mercado de 

trabalho, para viajar e para usufruir da cultura globalizada”. Miccoli (2011, p.183) também 

concorda com Paiva (2011, p.41) sobre a importância da Língua Inglesa e aclara que o 
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ensino de inglês serve não apenas para a expansão dos horizontes linguísticos dos alunos, 

mas também para o seu desenvolvimento como cidadão do mundo.  

Celani (2008, p.419) esclarece que a Língua Inglesa abre portas para o mundo da 

ciência, tecnologia e das artes. Nesse sentido, a autora informa que os professores de 

inglês necessitam saber o papel social que a Língua Inglesa exerce seja em nível local e 

global. Infelizmente, com raras exceções, os professores de inglês não sabem da 

importância da Língua Inglesa tanto no currículo quanto na vida real e, devido a isso, não 

conseguem divulgar aos seus alunos os vários horizontes que essa língua pode lhes 

proporcionar. Por isso, a necessidade de o professor investir em sua formação docente.   

Evanir, no próximo excerto, ao voltar ao seu instrumento de sondagem, bem com ao 

de seus colegas, que se encontram na ferramenta Atividades, a fim de atender a uma das 

atividades do curso online, reflete que as dúvidas e as inquietações dos alunos se baseiam, 

especialmente, na falta de fluência e de reflexão dos professores. Em relação à falta de 

reflexão, ela assevera que as aulas dos professores giram em torno de focos gramaticais 

descontextualizados em função da má-formação desse profissional. Evanir enfatiza ainda 

que a ausência de reflexão por parte do professor não permite que as novas tecnologias de 

comunicação e informação possam ser usadas nas aulas. Penso que isso ocorre porque o 

professor não possui, além da proficiência na língua-alvo, proficiência tecnológica:    

 

Com base no questionário coletado em agosto de 2009 pelo Professor 
(nome do professor), pode-se perceber que as dúvidas são muitas, mas 
as principais estão relacionadas ao despreparo do p rofessor que não 
fala inglês, que está preso ao ensino da gramática,  que não utiliza os 
novos recursos tecnológicos disponíveis, etc . (Evanir). 

 

Michele, no excerto a seguir, concorda com Evanir quanto à falta de reflexão dos 

professores. Para ela, a prática dos professores é revestida por meio da inexperiência, 

insegurança e comodismo. Para confirmar esse fato, Michele revela que as aulas voltadas 

para a habilidade da escrita praticadas na escola não fazem sentido para os alunos, tendo 

em vista que os próprios professores não possuem objetivos claros da razão do verdadeiro 

significado de ensinar essa habilidade, bem como das demais habilidades para os alunos: 

 

(...) Nossos alunos escrevem quando solicitados, mas não possuem 
realmente uma intenção com sua produção ou, às veze s, não 
visualizam sua utilização, ou seja, não conseguem p erceber o porquê e 
para quê escrever em língua estrangeira.  Muitos professores também 
não se apercebem que solicitam uma ou outra ativida de sem realmente 
deixar claro ao aluno os objetivos que essa ativida de pretende 
alcançar.  Muitos desses professores nem sequer sabem quais 
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objetivos pretendem alcançar, apenas fazem uso de a tividades pré-
preparadas, por inexperiência, insegurança ou até m esmo comodismo . 
(Michele). 

 

Minha interpretação sobre o excerto de Michele recai no fato de que há no ensino e 

aprendizagem de Língua Inglesa uma via de mão única, em que tanto o professor quanto os 

alunos não veem finalidade, intencionalidade e utilidade de aprender e de ensinar essa 

língua na escola. O professor, por exemplo, não possui uma formação reflexiva para mostrar 

aos alunos a verdadeira dimensão pedagógica para se aprender inglês. Talvez, por isso, 

que alunos não veem a necessidade de se aprender esse idioma.  

A compreensão dos motivos disso ocorrer, ou seja, de as aulas de inglês serem 

acéfalas no contexto escolar está graças à falta de reflexão dos professores, se encontra no 

fato de que grande parte deles não orienta suas aulas às reais necessidades dos alunos, 

àquilo que desejam aprender em inglês, isto é, falta no professor o seu lado sensibilizador, 

no sentido de ouvir e dar voz ao aluno.  

Luísa, a seguir, esclarece que os professores não realizam cursos de capacitação 

para se tornarem reflexivos de suas práticas em sala de aula. Por isso, penso que 

permanecem estabilizados, estáticos e acomodados, porque foram submetidos a um modelo 

de formação docente fragmentada que não permite a eles enxergarem que escola e 

sociedade caminham juntas em tempos complexos e transdisciplinares. Em razão disso, são 

avessos a mudanças, inovações, porque entendem, na minha concepção, que professor 

formado é produto acabado:  

 

Falta inovação, prestar mais atenção nos alunos, sa ber como 
gostariam que as aulas fossem. Outro fator que atra palha muito 
também são professores antigos que não tendem a mud anças para 
trabalhar a disciplina, não fazem cursos de capacit ação, ficam 
estáticos, como a autora colocou, ficam nos métodos  a que foram 
submetidos. (Luísa). 

 

Para Freitas (1996, p.63), professor formado, produto acabado diz respeito a um mito 

que conduz o professor a uma fossilização profissional, no sentido de que, em seu entender, 

apenas com o diploma de graduação a formação estaria lapidada, pronta e acabada, não 

necessitando, portanto, mais os professores retornarem aos bancos escolares, depois de 

formados. Na realidade, esses professores são frutos de um pensamento simplificador, em 

que prevalece a ideia de uma formação linear com início, meio e fim e, por conta disso, 

acreditam que não necessitam mais voltar aos bancos escolares após concluírem a 

graduação. Porém, para o pensamento complexo, a formação é vista como um processo 
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não linear, retroativo ou recursivo, em que o professor precisa construí-la, desconstruí-la e 

reconstruí-la (MORAES, 2004, p.253), sempre que possível, com a ajuda de cursos de 

extensão, capacitação, aperfeiçoamento, dentre outros.    

Manuela, no trecho abaixo, pautada pela última atividade online, em que os alunos 

deveriam retornar ao instrumento de sondagem, a fim de refletir se suas inquietações ou de 

seus colegas sobre o ensino e aprendizagem foram superadas ou não, percebe que a falta 

de reflexão por parte do professor parece ser a grande vilã do desinteresse e da 

desmotivação dos alunos perante o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa nas escolas 

públicas:  

 

Minhas problematizações foram sanadas. Uma de minha s questões era 
sobre o extremo desinteresse dos alunos nas aulas d e inglês. Através 
do curso pude perceber que uma parte da culpa por e sse desinteresse 
se deve aos próprios professores e suas metodologia s de ensino 
ultrapassadas. A maioria não utiliza nenhuma aborda gem, atividades 
ou métodos que possam ser realmente significativos aos alunos e que 
venham despertar a atenção do mesmo. (...) (Manuela ). 

 

O excerto de Manuela, de certa forma está vinculado ao que revelei anteriormente, e 

está relacionado ao que se espera de um professor de inglês complexo e transdisciplinar, ou 

seja, voltar suas percepções profissionais para uma dinâmica da continuidade que, no 

entender de Freitas (1996, p.10), diz respeito ao engajamento de cursos de educação 

continuada, em direção a uma competência profissional com vistas a se emancipar, se 

libertar “dos velhos modelos de comportamento prescritivos que atrelam o bom ensino aos 

bons resultados dos alunos numa relação simplista de causa e efeito”. Em outras palavras, a 

tendência dos professores de inglês, em tempos complexos e transdisciplinares, é realizar 

percursos recursivos, circulares e retroativos, por meio de cursos de capacitação 

profissional, linguístico e comunicativo, objetivando atender às exigências de seus alunos, 

de suas escolas, de sua comunidade e de seu país, pois, infelizmente, noto, atualmente, 

uma “escola distanciada da vida e perigosamente pouco atraente” (SOUZA, 2011, p.146).  

Na tentativa de amenizar o discurso do falta, o professor pode procurar ser fluente, 

reflexivo, produtor de teorias e, também, deve incentivar o aluno a ser autonômo, buscando 

preencher essas lacunas, como já foi dito, por meio de cursos de extensão, aperfeiçoamento 

e especialização, a fim de transformar esse quadro negativo em positivo. Em função disso, o 

tema, a seguir, é a busca.  
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4.2.7 Busca 

 

O tema busca diz respeito ao fato de os participantes do curso buscarem por meio de 

cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização, entre outros, meios de melhorarem 

seus conhecimentos linguísticos, comunicativos e teóricos.  

O texto de Michele, abaixo, revela o seu desejo de buscar esses conhecimentos:  

 

... cabe a nós, futuros professores, adquirir conhecime ntos e buscar 
alternativas que exijam mais deles, temos muitos exemplos de tentar 
mostrar aos alunos situações reais de uso da língua. Isso não é tarefa fácil, 
porém nada é fácil. Devemos sempre nos aprimorar e buscar novos 
conhecimentos . (...) ... Com estas reflexões podemos perceber que 
todos estão em busca de novos aprendizados e que o mais importante 
é nunca parar de buscar, de estudar, de fazer curso s fora da 
universidade para compreender e se dedicar mais, po is só assim 
seremos grandes profissionais  diferentes daqueles que hoje nós 
criticamos. O importante é "fazer a diferença e não se acomodar”. (Michele). 

 

Para Lívia, a seguir, o conhecimento envelhece, se desatualiza. Por conta disso, o 

professor em pré ou em serviço deve realizar cursos de aprimoramento durante e após a 

graduação, dentro e fora do contexto universitário, a fim de que se torne um profissional 

curioso, criativo, ou seja, mais bem qualificado sobre o processo de ensino e aprendizagem 

de inglês:   

 

Portanto, o professor precisa ser curioso e deve buscar inova ções para 
a sua prática em sala. Ele precisa investir em sua formação 
continuada,  pois, conforme postula Demo (1998), “nenhuma profissão 
envelhece mais rapidamente do que a do professor, precisamente porque 
lida mais de perto com a lógica do conhecimento. Mais decisivo do que 
colher um diploma é manter-se atualizado pela vida afora”. E esse curso 
online, ao menos para mim que termino um ciclo na minha formação de 
professora, serve exatamente a esse propósito, porque nos incita a 
refletirmos sobre a prática em sala de aula e a busca pela atualização a 
todo o momento . Obrigada! (Lívia). 

 

Percebo que as alunas se veem como professoras e alunas ao mesmo tempo num 

processo dialógico e recursivo, pois entendem que os professores de inglês necessitam 

investir em sua formação continuada constantemente, contrariando a velha crença de 

professor formador, produto acabado.  

Manuela, no próximo excerto, reflete, por um lado, que a responsabilidade pelo 

desinteresse, a desmotivação e, provavelmente, a não construção do conhecimento em 

Língua Inglesa, por parte dos alunos, se deve ao fato de o professor possuir uma postura 
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irreflexiva. Isso ocorre, principalmente, porque suas aulas são baseadas em metodologias 

ultrapassadas, as quais permitem e contribuem para que os alunos pensem que as aulas de 

inglês são repetitivas, estressantes, cansativas e, por isso, não veem nessa língua qualquer 

expectativa de aprendizagem no contexto escolar público. Por outro lado, ela informa que 

professores devem buscar inserir, em suas aulas, práticas significativas de ensino e 

aprendizagem por meio de atividades reais, mais próximas do que os alunos desejam e 

sonham em suas aulas de inglês para, assim, passarem a confiar na possibilidade de 

aprender inglês:  

 

Uma de minhas questões era sobre o extremo desinteresse dos alunos nas 
aulas de inglês. Através do curso pude perceber que uma parte da culpa por 
esse desinteresse se deve aos próprios professores e suas metodologias de 
ensino ultrapassadas. A maioria não utiliza nenhuma abordagem, atividades 
ou métodos que possam ser realmente significativos aos alunos e que 
venham a despertar a atenção e interesse dos mesmos. Os alunos já 
esperam pela aula de inglês sem nenhuma expectativa, pois sabem que 
será repetitiva e cansativa, da mesma forma tradicional de sempre, sem 
muito a acrescentar. Para que essa questão, então, seja resolvida, o 
professor precisa estar ciente de sua responsabilid ade em buscar a 
prática significativa no ensino/aprendizagem de lín gua inglesa. Isso 
envolve desenvolver atividades que façam o aluno pe rceber que ele 
pode, sim, aprender inglês na sua escola pública.  (Manuela). 

 

Clara e Sueli, nos próximos excertos, concordam com Manuela e informam que 

professores com uma formação inovadora e transformadora, buscam agregar em suas aulas 

novos elementos tanto pedagógicos quanto didáticos que se distanciam dos já conhecidos 

pelos alunos, como práticas voltadas para o ensino da gramática e recursos didáticos 

ultrapassados, como giz, quadro e apagador, entre outros. Além do mais, para elas, os 

professores com uma formação teórica consistente levam em consideração o aluno, seus 

desejos e suas necessidades, porque inserem na sala de aula de inglês instrumentos 

didáticos inovadores e mais próximos da realidade e da vontade dos alunos: 

 

É, inovar é sempre  importante. Devemos sempre buscar novos 
elementos para a aula dentro da realidade do aluno . (Clara). 

Pois bem Michele, para começar não ministraria aulas nos três períodos, acho 
que isso sobrecarrrega e desculpa o professor para sair pela tangente dizendo 
que não tem tempo. Pois, para ser um bom profissional, tem de haver 
planejamento e compromisso e gostar do que faz. Nesse sentido, quando falo de 
inovação, quero dizer que, ano após ano, tem de haver mudança, não se deve 
ficar no velho caderno de planejamento e lista de exercícios de anos anteriores, 
ou seja, Ctr V e Ctrl C, como vimos até mesmo nas universidades. Mas eu como 
professora iria buscar sempre atividades diferentes  e tentaria satisfazer o 
gosto do aluno sugerindo temas como Vera Menezes sa lienta em seu texto . 
A palavra inovação muitas vezes assusta as pessoas, mas inovar não é um bicho 
de sete cabeças, basta querer, e querer é poder... (Sueli). 
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Além do aperfeiçoamento teórico, as alunas veem que elas, futuras professoras, e os 

professores de inglês, de um modo geral, devem buscar o aperfeiçoamento linguístico e 

comunicativo. A aluna Clara, a seguir, revela para Olix que todos os alunos do curso de 

Letras/Inglês de sua turma buscam se aperfeiçoar na habilidade da fala, porém adverte que 

apenas dominar essa habilidade não basta, é preciso aprender as outras habilidades 

também para serem capazes de ensinar as quatro habilidades da língua:  

 

Concordo com você Olix. Realmente a busca de todos é a fala fluente da 
LI e também o grande X da questão. Pois, para aprender a falar 
fluentemente a língua, é preciso necessariamente do minar todas as 
outras habilidades também . Portanto, o conjunto todo será motivo de 
muita discussão! Então vamos a elas... (Clara). 

 

Evanir, no próximo excerto, reforça a ideia de que um profissional comprometido, 

capacitado em relação ao seu ensino e aprendizagem, tem por objetivo sempre buscar se 

atualizar, principalmente, no que diz respeito a sua competência linguística e comunicativa. 

Assim, a aluna revela que o professor de inglês deve se aprimorar nas habilidades da língua 

em que mais tem mais dificuldades, por exemplo, as habilidades da fala e da audição. Para 

isso, oferece conselhos de como professores podem superar essas deficiências. Por 

exemplo, para buscar a fluência na língua, o professore pode ouvir músicas, assistindo a 

filmes, fazer cursos em escolas de idiomas ou até estudar sozinho:  

 

... para repensarmos as nossas práticas enquanto professores de Língua 
Inglesa. Pois, através das reflexões, constatamos também que o professor, 
enquanto um profissional compromissado com o ensino /aprendizagem, 
precisa estar sempre buscando mais.  De modo que, para promover o 
ensino/aprendizagem de LI, é necessário dominar a língua. E isso é 
possível tanto para o profissional quanto para o al uno que quer tornar-
se fluente na língua.  (...) O nível básico não é suficiente para se ensinar 
inglês. Não para o foco discutido aqui, que são as quatro habilidades. Pois o 
ensino básico não garante ao profissional o domínio, a proficiência da/na 
língua. Quando o profissional vai para a sala de aula sem o bter o 
domínio da língua, o mesmo centra-se apenas no ensi no da gramática . 
Porém, o profissional não precisa depender somente do ensino básico, o 
mesmo deve buscar aprimorar-se na língua, dedicando -se a estudar 
Língua Inglesa em casa, mesmo que sozinho, buscar a  compreensão 
oral, por exemplo, ouvindo música, assistindo a fil mes em inglês, 
fazendo cursinhos de Inglês etc. Enfim, é possível adquirirmos a 
fluência na língua.  (Evanir). 

 

Janaína, no próximo trecho, possui a crença de que os contextos de ensino regular e 

universitário não são espaços capazes e eficazes para que os alunos se tornem fluentes na 

Língua Inglesa. Diante disso, ela, como aluna de Letras/Inglês, concorda com a necessidade 



TECENDO TEIAS COMPLEXAS EM UM CURSO ONLINE PARA FUTUROS               
                                                PROFESSORES DE INGLÊS                                         236 

 

de os alunos, inclusive ela, buscarem outros espaços de ensino e aprendizagem de inglês, 

com vistas a possibilitar mudanças em sua formação:  

 

O objetivo seria então criar condições favoráveis para a aquisição do 
idioma. Logo, como há pouca possibilidade do aluno chegar a  esta 
proficiência do Inglês no ensino regular e até mesm o no próprio meio 
acadêmico superior, devemos juntos buscar outras fo rmas de 
aprendizagem através de cursos extras, pois somente  a partir do 
momento que nos conscientizarmos da necessidade que  temos de 
buscar outras condições de aprendizagem é que poder emos propiciar 
aos alunos formas mais eficazes de ensino, através da mudança de 
postura e empenho primeiramente do professor. Na vi são da autora, 
como o professor pode ensinar algo, que ele mesmo n ão sabe?  Logo, o 
aluno deve ser apresentado a todas as habilidades com diferentes 
procedimentos metodológicos, fazendo-o experienciar essa nova língua 
através da aprendizagem simultânea fora e em sala de aula. (Janaína). 

 

A meu ver, as partes conhecimento teórico e fluência são pares dialógicos que se 

comunicam recursivamente, no sentido de que um profissional de inglês, como um todo 

complexo, precisa de ambos, bem como de outras partes para que o processo de ensino e  

aprendizagem de inglês ocorra com sucesso no contexto escolar.  

Por outro lado, para os participantes do curso online, professores bem qualificados 

são aqueles que buscam inserir em suas aulas recursos didáticos que visam satisfazer os 

alunos, no sentido de tornar as aulas de inglês mais atraentes e mais eficazes, fugindo, 

assim, de recursos obsoletos como o livro didático, o quadro-negro, o giz e o apagador 

ainda utlizados com frequência por muitos professores.  

Conscientes da imensidão de recursos didáticos disponíveis no mundo real complexo 

e das dificuldades enfrentadas pelos professores em inserir esses recursos em sala de aula, 

em função da falta de reflexão, as alunas Janaína e Evanir revelam que cabe ao professor a 

responsabilidade de conhecer, de adaptar e de saber lidar de maneira reflexiva com os 

recursos tecnológicos disponíveis na escola, na casa dos professores, bem como com 

aqueles instrumentos que os alunos possuem e que podem auxiliar nas aulas de inglês:  

 

Após a análise da unidade didática, ficou claro que  as dificuldades em 
relação aos recursos didáticos são imensas, já que as escolas são 
muito carentes nesse quesito.  Assim, cabe ao professor a 
responsabilidade de conhecer, adaptar e saber aprov eitar as 
oportunidades, procurando usar sempre outros recurs os audiovisuais, 
por exemplo, com esquemas, gravuras, murais, retrop rojetor, 
televisão, DVD, computador, slides  etc. Assim, como professores, 
devemos acreditar em outras possibilidades de desen volvimento, 
utilizando sempre outros recursos que possam vir a ser mais eficazes . 
(Janaína). 
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E o listening vem sendo colocado em prática, de acordo com Rixon 
(1992:106), através do método estruturalista, impondo-se ao aluno um 
modelo de fala a ser imitado, ou seja, repete-se aquilo que se ouve. Então, 
abrindo mão de tal método, o professor compromissado e preocupado 
com o processo de ensino/aprendizagem poderá, no in tuito de 
conduzir os alunos a aprimorar a sua compreensão or al e enriquecer o 
seu vocabulário, utilizar-se dos meios tecnológicos  de áudio 
disponíveis, que fazem parte da realidade local/esc olar. Dessa forma, 
uma delas é o uso da televisão/DVD, tecnologia já d isponível nas 
escolas da rede pública e que possibilita ao profes sor levar filmes 
interessantes em inglês para os alunos assistirem. É claro que a 
escola não fornecerá o filme. Entretanto, isso não é desculpa, tendo 
em vista que o professor poderá baixá-los em suas c asas, como 
episódios de seriados do interesse dos alunos, por exemplo. 
Posteriormente, promovendo discussões a respeito do  mesmo quanto 
ao conteúdo/temática tratado no filme. Além disso, há ainda outra 
técnica considerada universal que é o uso da música . De forma que 
para isso os professores dispõem de aparelho de som /rádio. Todavia, 
nesse mundo globalizado, há outros meios tecnológic os, modernos 
que a maioria dos alunos possui como o MP3 . (Evanir). 

 

As alunas sugerem vários tipos de recursos que podem ser usados nas aulas de 

inglês e que os professores podem buscar e inserir em suas aulas, como gravuras, murais, 

retroprojetores, televisão, DVD, computadores, slides, aparelhos de som, MP3, dentre 

outros, que, como já disse, podem ser encontrados nas escolas, nas casas dos professores 

e dos alunos.  

Baseada na habilidade de audição, a aluna Evanir informa ainda que no método 

tradicional essa habilidade da língua era ensinada através do ouvir e repetir. Para tanto, 

sugere que o professor de inglês fluente e reflexivo pode aperfeiçoar essa habilidade, que é 

considerada a mais difícil pelos alunos e pelos próprios professores, utilizando recursos 

tecnológicos já citados anteriormente. Porém, o mais importante é incluir a prática dessa 

habilidade nas aulas, assim como promover a participação mais ativa dos alunos nessa 

habilidade, solicitando que usem os recursos tecnológicos disponíveis em benefício próprio 

para a construção do conhecimento na língua-alvo. Ao agir assim, o professor mostra aos 

alunos que existem outros instrumentos de ensino e aprendizagem, como o MP3, que 

podem servir como material didático. 

O aluno Alfredo, a seguir, observa a necessidade de se buscar novos recursos 

didáticos para se inserir nas aulas de inglês, conforme explicitado anteriormente, porém 

acrescenta um fato bastante real e possível de se realizar nas aulas de inglês: os alunos se 

conectarem com falantes nativos por meio da internet. Creio que isso seja possível, porque 

a maioria das escolas públicas possui internet e amplos laboratórios de informática. Assim, o 

professor pode usar a língua que ensina em prol da construção de conhecimento na língua-

alvo por parte do aluno, por meio da conversa em chats, por exemplo, com falantes nativos 
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de inglês, permitindo, assim, que professor e aluno possam se significar na língua inglesa de 

modo eficaz, eficiente, produtivo e mais realista, no sentido de o aluno perceber que existem 

outras salas de aula de inglês, além daquela da escola onde estuda:  

 

Após isso haveria a necessidade de buscar recursos tecnológicos, tais  
como TV para filmes, som para músicas, computador p ara pesquisa, e 
até se conectar com um nativo.  Enfim, o básico acredito ser isso para 
começar a mudança na aprendizagem na escola . (Alfredo). 

 

Clara, no excerto abaixo, também reafirma a necessidade de o professor buscar 

outros recursos para o processo de ensino e aprendizagem, além do livro didático. Para ela, 

a maioria das escolas segue um determinado livro didático e isso leva ao comodismo por 

parte do professor de não buscar outros recursos didáticos. Entretanto, fundamentada em 

sua experiência como professora alfabetizadora, sugere a inserção de jogos nas aulas de 

inglês, pois, de acordo com ela, a brincadeira facilita a construção do conhecimento porque, 

muitas vezes, é uma novidade e permite ao aluno, devido à naturalidade de como se 

aprende, não esquecer mais o que aprendeu:   

 

A maioria das escolas possui livros didáticos a ser em seguidos.  Os 
professores acabam se acomodando e aplicando soment e esse 
recurso didático.  Acho que o caminho é buscar novos recursos para as 
aulas, como jogos, por exemplo.  Em minha escola, trabalho a LI com o 
Pré III e o 1º ano do EF1. Claro que não é a mesma coisa do Fundamental 2 
nem do Ensino Médio. As expectativas são outras. Mas a receptividade 
por novidades é comum em qualquer idade. O lúdico d eve sempre 
acompanhar a aula, independente da idade e da reali dade do aluno. 
Brincando aprendemos e não esquecemos mais do apren dizado.  
(Clara).  

 

A presença de recursos didáticos nas aulas de inglês é outra parte constituinte de um 

todo que com a interação com outras partes, como a fluência e a reflexão do professor, 

permite que o sistema ensino e aprendizagem de inglês se torne vivo e autopoiético, 

desenvolvendo o aprendiz rumo à construção do conhecimento em inglês. Infelizmente, 

observa-se nesse sistema, principalmente, o contexto público de que essas partes não se 

comunicam, não dialogam, não trocam energia, matéria e informação, tendo em vista que as 

aulas de inglês, na maioria das escolas, é um sistema fechado, estático, linear e, portanto, 

raramente evolui e se auto-organiza. Do meu ponto de vista, esse sistema sempre se 

encontra em estado caótico. 

Como foi dito anteriormente, os alunos, antes de o curso se iniciar, possuíam a 

crença de que o professor era o único responsável pelo processo de ensino e 
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aprendizagem. No entanto, ao descobrirem que a responsabilidade do professor é tornar o 

aluno autônomo, no sentido de estimulá-lo a buscar ser um aprendiz independente, seus 

saberes foram reconstruídos.   

Clara, por exemplo, informa, a seguir, que os alunos de todas as disciplinas possuem 

essa crença. No entanto, após refletir sobre isso, ela esclarece que o aluno deve mudar 

essa concepção, com a ajuda do professor, e assumir o papel de o principal responsável 

pelo seu processo de ensino e aprendizagem:  

 
É verdade, o aluno fica acomodado achando que o professor é 
responsável por todo seu aprendizado, quando existe  uma 
contrapartida, não é? Mas isso não ocorre apenas em  LI, e sim em 
todas as disciplinas. O estudante brasileiro ainda tem a mentalidade de 
que todo conhecimento está nas mãos do professor, e  se esquece da 
sua alta capacidade de auto-aprendizagem.  (Clara) 

 

A aluna Evanir, no próximo excerto, enfatiza que os alunos devem ser autônomos, no 

sentido de buscarem outros espaços de aprendizagem, com o objetivo de se tornarem 

responsáveis pelo próprio processo de ensino e aprendizagem, buscando, de modo 

independente do professor e, em especial, fora do horário escolar da aula de inglês, outras 

formas de aprendizagem. Ela cita como exemplo o uso de entrevistas e coletas de 

informações com seus colegas de classe na língua-alvo, que poderão ser gravadas e, 

posteriormente, compartilhadas com esses colegas, a fim de aprimorarem seus 

conhecimentos na língua-alvo. Evanir revela que o aluno pode sugerir ao professor letras de 

músicas a serem trabalhadas em sala de aula, bem como aceitar conselhos dos alunos no 

que se refere a sugestões de livros a serem lidos:  

 

Entretanto, os alunos também precisam ser independentes, tendo a 
autonomia de buscar mais,  como já nos dizia Vera Menezes, de modo 
que eles também podem realizar entrevistas, gravaçõ es, e em seguida 
ouvir com os colegas, coletar informações, adquirid as por cada um.  
(...) Assim, o professor poderá oferecer opções de tópicos de textos para 
leituras, dar oportunidades de escolha de músicas a serem trabalhadas em 
sala. Porém, o ensino do Inglês não deverá ficar restrito à sala de aula e o 
aluno obterá a oportunidade de usar a língua para fazer aquilo de que 
gosta. Assim os alunos poderão tornar-se  autônomos e poderão 
aprimorar os seus conhecimentos de forma praticamen te 
independente.  (Evanir). 

 

A aluna Michele, no trecho a seguir, compreendeu, por meio das leituras e das 

reflexões, que tanto os alunos do ensino regular como os alunos do curso de Letras/Inglês 

devem buscar outros espaços de aprendizagem. A reflexão dessa aluna foi interessante, 
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porque desmitificou uma crença bastante arraigada deles, a de que a universidade é o 

espaço ideal para se aprender inglês: 

  

Fiz a leitura de todos os diários nos quais pude verificar muitas ideias e 
colocações maravilhosas. Ficou até difícil comentar só quatro, então acabei 
deixando comentários em todas, porém como foi proposto, escolhi as quatro 
que mais me chamaram a atenção. Verifiquei, por exemplo, o diário da 
Lívia, da Sueli, da Lisa e da Aninha, pois as mesmas buscam apresentar e 
abordar o assunto com clareza, sempre enfatizando que devemos, 
enquanto futuros professores, “despertar no aprendiz o desejo por 
ultrapassar os limites de tempo e espaço da sala de  aula, em busca de 
novas experiências com a língua” . Dessa forma estaremos buscando 
aprimorar o conhecimento e sendo excelentes profiss ionais . (...) Aqui 
toco num ponto fundamental, como ANTONIETA CELANI n os fala, que 
não temos uma formação completa. Me lembro das aula s do (nome do 
professor-formador), no primeiro ano, falando vocês  têm de buscar 
aprender mais, fazer cursos fora da instituição e r ealmente há muita 
verdade nisso tudo. Eu, por exemplo, aprendi muito durante a 
formação acadêmica, mas precisei fazer curso de idi oma fora da 
faculdade, e percebo uma grande diferença nesse ens ino e na minha 
formação. Na faculdade nós não conseguimos ver tudo  e saber tudo, 
aprendemos, sim, formas e regras para iniciarmos a formação, pois, se 
estivermos com o pensamento de que vamos aprender t udo durante a 
graduação, estamos enganados, pois, ao terminarmos a graduação, 
devemos buscar outras formas de educação continuada . Não se 
aprende tudo, mas devemos buscar sempre mais e mais . (Michele). 

 

Como se pode perceber, Michele comenta que o próprio professor da universidade 

em que cursava o primeiro ano do curso de Letras/Inglês aconselhava a turma a buscar 

outros contextos de aprendizagem de inglês para que se tornassem alunos melhores, mais 

bem capacitados e, certamente, profissionais mais bem preparados. A aluna, por sua vez, 

concorda com o professor, uma vez que, provavelmente, seguiu o seu conselho e se 

matriculou num curso de inglês para melhorar sua fluência. Já no último ano da graduação, 

ela reflete que na universidade não se aprende tudo, fazendo-se necessário que o aluno 

busque novos espaços de aprendizagem da Língua Inglesa.  

Por ser considerado um sistema fechado, o ensino e aprendizagem de inglês, 

orquestrado por um professor com uma visão cega, míope e caolha (MORIN, 2007), não 

permite que o aluno seja autônomo, pois essa visão o impede de saber e de avaliar o que o 

aluno já é capaz de fazer sozinho ou se necessita da ajuda de alguém mais experiente. 

Assim, o papel do professor complexo e transdisciplinar é incentivar o aluno a buscar sua 

autonomia, motivando-o a querer aprender a usar a língua para práticas sociais da língua, 

porém aconselhando-o e mostrando-lhe como agir de forma autônoma. No entanto, essa 

autonomia, como já foi dito anteriormente, segundo Morin (2007, p.66), é relativa, pois o 
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sujeito é dependente do ambiente, seja ele, social, cultural, educacional, econômico, dentre 

outros.  

Para tanto, concordo com Celani (2001, p.36), quando revela que o professor de 

Língua Estrangeira do futuro, eu diria o professor complexo e transdisciplinar, deve agir em 

rede e não isolado, pois faz parte de um sistema complexo. De acordo com a autora, em 

conjunto com seus colegas de profissão e da comunidade em que se encontra inserido, eu, 

acrescentaria, também com seus alunos, poderá fazer questionamentos no que se referem 

à sua própria atuação e de sua inserção na sociedade, a fim de transformar o ensino e 

aprendizagem de Língua Estrangeira. Contudo, para isso ocorrer, o professor deve buscar 

melhorar a sua prática pedagógica.  

Em resumo, as reflexões dos participantes apontaram para o fato de que, para tornar 

as aulas mais dinâmicas, o professor precisa investir em sua formação docente. O primeiro 

passo a ser dado é o professor olhar-se no espelho e perceber que algo lhe falta para ser 

completo como um profissional responsável pela sua própria prática. No caso dos alunos do 

curso, em virtude das atividades reflexivas, alguns tiveram a coragem de se engajar em 

autorreflexões. Por isso, o tema, a seguir, é a autorreflexão.  

 

4.2.8 Autorreflexão  

 

O tema autorreflexão diz respeito ao fato de os alunos olharem para si próprios como 

futuros professores e refletirem que necessitam investir em sua formação teórica e, 

principalmente, linguística e comunicativa.  

A aluna Julia critica o curso de Letras/Inglês, do qual faz parte, revelando que seu 

nível de formação linguístico e comunicativo em inglês, bem como de seus colegas está 

aquém do esperado por eles. Ela revela que em breve será mais uma graduada disponível 

no mercado de trabalho, porém avalia o seu nível de proficiência, bem como de seus 

colegas como sofrível, uma vez que não estão habilitados a ensinar inglês com vistas às 

práticas sociais e comunicativas. Preocupada com isso, se autoquestiona: como posso dar 

aquilo (Língua Inglesa), se eu não sei inglês?:  

 

Bom dia a todos! Apesar das reflexões dos colegas a respeito do 
ensino/aprendizagem de Língua Inglesa e apesar da leitura do primeiro 
texto "A história dos métodos de ensino de inglês no Brasil", não me sinto 
habilitada para opinar a respeito de qual método seria o mais adequado 
para ser utilizado nas escolas publicas: falta-me experiência, prática a 
respeito do assunto. São várias as teorias e métodos, e acredito que são 
todas tentativas que demonstram haver uma preocupação por parte dos 
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profissionais do ensino de LI em se descobrir o jeito certo de ensinar e 
aprender inglês. O que eu acho realmente importante destacar é que " eu 
só posso dar aquilo que tenho". Se eu como professo r de Língua 
Inglesa não sei Inglês, como posso pretender ensina r? A maioria de 
nós, acadêmicos de Letras, não sabe inglês. Estamos  aprendendo, na 
universidade, o básico do básico. Em breve vamos te r o título de 
professor de Língua Inglesa, mas sabemos inglês men os do que 
imaginamos.  (Julia). 

 

Julia, à época da realização e participação do curso online, cursava o 3º ano de 

Letras/Inglês e, no decorrer do curso, apresentou muitas crenças sobre o ensino e 

aprendizagem da Língua Inglesa. Uma delas era de que o curso de Letras era o único 

responsável pelo processo de construção de conhecimento dessa língua. Essa visão de 

Julia, amparada pelo paradigma newtoniano-cartesiano, demonstra uma visão limitada da 

aluna.  

Isso significa que Julia, por falta de uma visão ampla, profunda e abrangente da 

realidade, não refletia que em sua turma cada aluno possui uma realidade diferente da 

outra, impossibilitando-a de entender que a construção de conhecimento em Língua Inglesa 

de cada aluno é diferente do outro, já que cada um possui necessidades, objetivos, 

interesses, vontades, desejos, vivências e experiências diversas em relação a aprender e 

ensinar inglês.  

Nesse sentido, concordo com Leffa (2011, p.16), pautado pela Teoria da Atividade, 

de que o ser humano, a fim de satisfazer suas necessidades, desejos ou pulsões, é 

direcionado, motivado para alcançar objetivos. Para o autor, a consciência humana é 

construída quando o sujeito interage com o outro, com o ambiente e consigo mesmo, ou 

seja, a consciência humana se desenvolve quando o homem executa ações para atingir os 

motivos que o engajaram em determinada atividade. Diante disso, Leffa (2011, p.16) revela 

que o “segredo do sucesso é entrar em uma comunidade em que esse objetivo possa ser 

compartilhado”.  

Olhando para a reflexão de Leffa (2011, p.16) e voltando a refletir sobre a questão de 

Julia, percebo que os seus colegas de curso, provavelmente, possuem objetivos diversos 

em relação ao curso de Letras/Inglês, mais especificamente para a habilitação em Língua 

Inglesa, pois, provavelmente, os alunos de sua turma não compartilham dos mesmos 

objetivos dela, que deseja construir conhecimento em inglês na universidade. Além do mais, 

a maioria desses alunos prestou o vestibular para Letras/Inglês não por vocação, porém por 

falta de opção, justificando, assim, o fato de eles não compartilharem dos mesmos objetivos 

em relação à Língua Inglesa.  
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No próximo excerto, Evanir revela que por meio das discussões promovidas pelo 

curso sentiu-se motivada a ensinar a Língua Inglesa de um modo diferente a qual foi 

submetida nos Ensinos Fundamental e Médio. Por conta disso, direcionará suas aulas para 

o ensino das quatro habilidades da língua. Ela concorda que as habilidades devem ser 

trabalhadas em sala de aula, porém tem consciência de que necessita antes investir em seu 

nível de proficiência em inglês, o qual julga limitado, com o intuito de satisfazer seu objetivo:  

 

Essas discussões me motivam a ensinar inglês com fo co nas quatro 
habilidades. Porém, para ensinar com foco nas quatr o habilidades, é 
necessário que o professor tenha o domínio da língu a. E eu sou 
consciente de que não tenho esse domínio.  (Evanir). 

 

Seguindo o raciocínio de Evanir, Olix também reconhece e avalia a sua deficiência 

na habilidade de fala. Ele informa que tenta usar a Língua Inglesa em sala de aula quando 

faz substituições, porém, devido a essa limitação, assume que seu nível de fluência em 

inglês é fraco. No entanto, revela que realiza cursos extras de inglês fora da universidade 

para reverter essa situação:  

 

Eu, sempre que possível, tento falar em inglês com eles , transmitir 
algumas expressões, dúvidas deles, porém meu inglês  ainda é muito 
fraco, estou fazendo cursos, mas ainda não falo flu entemente. (Olix). 

 

Lisa, a seguir, informa que os alunos, quando são expostos ao uso da língua ou 

quando observam que o professor tem fluência na língua, sentem-se motivados e 

encorajados para construir conhecimento em Língua Inglesa. Entretanto, a aluna reconhece 

suas limitações na habilidade da fala, o que dificulta, por parte dela, o provimento de 

atividades comunicativas em sala de aula:  

 

... pois eles querem falar inglês, então quando há a possibi lidade de 
praticar essa habilidade, eles se sentem motivados.  Nós nos sentimos 
limitados quanto à fala, porque não somos proficien tes.  (Lisa). 

 

Ágata também comunga da mesma ideia de Lisa ao revelar que os alunos querem 

aprender inglês. Ela percebeu isso quando foi estagiar conjuntamente com Julia. Porém, 

reflete que não tem domínio da Língua Inglesa, principalmente, para atender às sugestões 

propostas por Paiva (2009), as quais possibilitam o professor focar o seu ensino em 

atividades significativas, que façam sentido para os alunos, ao invés de um ensino 
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concentrado somente em um conjunto de regras gramaticais. No entanto, para Ágata, a fim 

de serem executadas, essas sugestões somente ocorrerão por professores fluentes. Diante 

dessa constatação, ela olha para si e reflete que lhe falta o domínio da língua-alvo no 

sentido de agir nas aulas de inglês, conforme sugere Paiva (2009). Para mostrar a sua 

limitação não apenas em termos da competência linguística e comunicativa, mas também 

teórica, ela revela que durante o estágio seguiu à risca de forma irreflexiva o conteúdo dado 

a ela pela professora por meio do livro didático:  

 

... já fiz o estágio, junto com a colega Julia. Foi uma experiência relevante, 
percebo que os alunos têm vontade de aprender, poré m infelizmente 
não tenho conhecimento nem domínio suficiente da lí ngua para levar 
atividades legais e que realmente sirvam de motivaç ão a eles, as 
sugestões apresentadas na apostila da Vera Menezes são ótimas, mas 
é preciso ter domínio e conhecimento suficiente da língua . Durante o 
estágio não utilizamos as quatro habilidades, porqu e seguimos o 
conteúdo do livro que a professora estava utilizand o. (Ágata). 

 

No próximo excerto, Michele revela que, antes de realizar os estágios em inglês, 

pensava ser incapaz de dar aulas, devido à sua timidez e medo de enfrentar uma sala de 

aula com vários alunos. Contudo, isso mudou quando começou a estagiar e, em função 

disso, descobriu-se como professora, pois foi capaz de dar conta do recado. Porém, está 

consciente de que necessita se aperfeiçoar e investir em sua formação no que tange à 

fluência a fim de alcançar suas metas de ser uma professora fluente:  

 

É, nunca me imaginei em sala de aula, mas no estágio tive a sensação de 
ver e vivenciar esta prática de que pensava que não  iria dar conta, mas 
no final aprendi muito e até adorei  muito a sala de aula, porém vejo que 
tenho muito que aprimorar ainda para atingir meus o bjetivos . (Michele). 

 

Já, o aluno Olix reflete, na última atividade online, que o curso propiciou a derrubada 

de alguns de seus tabus sobre o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa, como no trecho 

exemplificado, escrito no início do curso online:  

 

Para mim, o estudo de LI se baseia em torno do verb o, pois sempre 
para eu aprender, tive essa idéia e talvez e terei com meus futuros 
alunos, pois a partir do momento que o aluno tem um a base sobre os 
verbos, inserem-se os pronomes e depois vocabulário s e assim eles 
começaram a formular suas próprias frases, e depois  os tempos 
verbais, e as expressões. O QUE VOCÊS ACHAM DESTA M INHA 
METODOLOGIA? (Olix) 
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Além do texto acima exemplificado, Olix apresentou ao longo do curso muitas outras 

crenças sobre como se ensina e se aprende inglês. Provavelmente, esses mitos, tabus são 

provenientes de experiências anteriores a que fora submetido e, até então, eram 

verdadeiros para ele, porém foram desmitificados no decorrer do curso por meio das 

interações, das leituras e dos debates produzidos pelo curso online:  

 

Todas as minhas dúvidas foram sanadas ao longo do c urso. Além de 
ele ter me proporcionado um grande conhecimento sob re a LI, pois 
com as discussões pude colocar minhas ideias e dela s surgiram novas 
que foram respondidas. Este curso foi bom para que eu pudesse estar 
quebrando alguns tabus que eu mesmo carregava. (Oli x). 

 

De certa forma, para os alunos, o curso foi desestabilizador e causou uma nova 

desordem. Digo uma nova desordem, porque, antes de o curso ser ministrado, eles já se 

encontravam insatisfeitos pelo insucesso do processo de ensino e aprendizagem na 

universidade e fora dela. Entretanto, essa nova desordem, refletida pela participação no 

curso, se mostrou provisória, pois, como os textos evidenciaram, os alunos, diante dessa 

desordem, se conscientizaram e perceberam que entrarão em ordem quando investirem, 

principalmente, em sua fluência na Língua Inglesa, a fim de se tornarem profissionais mais 

bem qualificados.  

Enfim, concordo com Carvalho (2010, p.121), quando informa que o Pensamento 

Complexo exige “autorreflexão permanente para que a ética e as comunidades de 

aprendizagem sejam consolidadas”. Entendo, portanto, que esse termo deve ser 

incorporado nas ações cotidianas do homem complexo e transdisciplinar como prática 

habitual tanto em nível pessoal quanto profissional, uma vez que como ser vivo, dinâmico, 

multidimensional, o ser humano necessita ser autorreflexivo no sentido de evoluir-se em 

todas as esferas da vida.  

A seguir, apresento o diagrama da árvore sistêmica do fenômeno reflexão sobre o 

ensino e aprendizagem de Língua Inglesa. Esse diagrama representa a unidade integrada 

desse fenômeno a partir de quem o experienciou, ou seja, os dezoito alunos do curso de 

Letras/Inglês: 
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Figura 3:  O diagrama do segundo fenômeno 

 

Tal qual como fiz no fenômeno anteriormente investigado, vejo o diagrama da árvore 

sistêmica, o mais representativo para mostrar a relação todo e suas partes e vice-versa. 

Como se pode notar, coloquei o segundo fenômeno investigado no tronco, tendo em vista 

que conecta a outros sistemas mais amplos e, por meio dele, ocorre o fluxo de energia, 

matéria e informação que vai para outros níveis ligados a esse sistema.   

Já os temas hermenêutico-fenomenológicos: questionamentos, mudanças, 

contextualização, habilidades, motivação, formação docente, busca e autorreflexão são 

vistos como níveis ou subsistemas. No entanto, para mim, eles estão no mesmo nível, sem 

qualquer vínculo hierárquico. São relativamente autônomos, porém são dependentes de um 

todo maior.    

Finalizada a tessitura da colcha de retalhos, na próxima seção, estendo-a, no sentido 

de mostrar como foi confeccionada.  
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ESTENDENDO A COLCHA 
 

“Relancei um olhar pela sala vazia. A caixeta de 
costura inda estava sobre a arca no lugar de sempre. 
Meus olhos pousaram ali, masmarados.  

A velha adivinhou-me o pensamento e, levantando-se, 
tomou-a nas mãos mal firmes. Abriu-a.Tirou de dentro 
a colcha inacabada, contemplou-a longamente”. (A 
colcha de retalhos, Monteiro Lobato) 

 

Antes de formalizar e impetrar uma pesquisa para realizar o Doutorado no Programa 

de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, tinha consciência de que seria na área de formação de professores porque a minha 

pesquisa de Mestrado focou nessa área. No entanto, minha ideia para o Doutorado seria 

investigar um problema prático com o qual me deparava e, consequentemente, me 

preocupava como professor de Língua Inglesa e de Estágio Supervisionado. Esse problema 

dizia respeito à falta de reflexão dos meus alunos a respeito de questões concernentes aos 

conceitos de linguagem, ensinar, aprender e avaliar, entre outros que deveriam ser 

discutidos ao longo do curso de Letras/Inglês. Infelizmente, quando cursavam a disciplina de 

Estágio Supervisionado, percebia que esses alunos não sabiam explicar de maneira 

coerente e reflexiva esses conceitos, relacionando-os com suas experiências anteriores de 

ensino e aprendizagem de inglês. A ausência desses conceitos por parte desses alunos, por 

sua vez, afetava todo o sistema complexo da referida disciplina, pois, mesmo inserindo, 

durante a disciplina, essas questões nas discussões em sala de aula, a fim de desmistificar 

muitas crenças que se encontravam arraigadas sobre o ensino e aprendizagem de Língua 

Inglesa desses alunos, observava, quando partiam para o estágio, práticas ultrapassadas e 

tradicionais que não condiziam com aquilo que havia sido discutido na disciplina de Estágio 

Supervisionado em que eram incentivados a ministrar aulas seguindo orientações de uma 

visão contemporânea de linguagem, ensinar, aprender e avaliar em inglês.  

O meu argumento sinaliza que os alunos não conseguiam transpor para a prática 

esses conceitos contemporâneos por falta de um conhecimento mais aprofundado, 

abrangente e amplo sobre esses assuntos, tendo em vista que essa disciplina era 

trabalhada de acordo com o paradigma tradicional. Mesmo assim, essa falta de atitude dos 

alunos me assolava, me angustiava e me preocupava bastante, porque percebia que 

minhas mãos estavam atadas. Aliado a essa questão irreflexiva dos alunos, outro fato que 

me perturbava muito era a limitação linguística e comunicativa dos alunos, o que também 

contribuía para o impedimento de os alunos refletirem e agirem de forma contemporânea.  
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Tinha consciência de que, se houvesse realmente um trabalho de base teórica e 

prática desde a primeira série do curso de graduação, conforme prevê o Projeto Pedagógico 

do Curso de Letras/Inglês, essas questões poderiam ser amenizadas durante o curso, no 

sentido de que mais conscientes sobre tais conceitos, poderiam refletir na maneira de eles 

estudarem e ensinarem a Língua Inglesa, isto é, poderiam investir em suas formações como 

futuros professores de inglês, pois, por meio de conversas formais e informais com esses 

alunos, percebia que poucos investiam na língua, objetivando a procura de outros espaços 

de aprendizagem além do universitário. Isso ocorria porque crenças sobre linguagem, 

ensinar, aprender e avaliar povoavam suas mentes, influenciando-os em suas atitudes e 

ações.  

Com a aprovação no curso de Doutorado e, consequentemente, com a liberação de 

minha instituição, continuei com o assunto formação de professores, porém o público-alvo 

mudou, uma vez que voltei a morar no meu estado de origem porque seria mais fácil me 

deslocar para a cidade onde curso o Doutorado, já que o estado onde trabalho é mais 

distante. Em função dessa questão geográfica, em vez de investigar os alunos de minha 

instituição onde atuo como professor e na qual percebia tais problemas, optei por trabalhar 

com alunos do curso de Letras/Inglês da universidade em que me graduei. Entretanto, por 

problemas já elencados anteriormente, superei os problemas geográficos e retomei a minha 

ideia inicial de trabalhar com os alunos de minha instituição. À época dessa decisão, me 

encontrava respaldado pelos conceitos de ensino e aprendizagem por meio virtual, pela 

Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica e pela Teoria da Complexidade, que foram 

construídos durante o curso de Doutorado.   

Assim, de posse desses aportes teóricos e metodológicos, pude satisfazer minhas 

necessidades com a relação aos meus alunos da graduação e decidi descrever e interpretar 

duas experiências humanas. Na primeira, descrevo e interpreto o fenômeno elaboração- 

operacionalização de um curso online com base na Teoria da Complexidade. Nesse 

fenômeno, investigo a minha própria experiência de elaborar e desenhar um curso virtual e 

fundamentado pelo Pensamento Complexo, tendo em vista que era inexperiente tanto em 

propor cursos online quanto baseados em uma nova epistemologia. Na segunda, descrevo e 

interpreto o fenômeno reflexão sobre o ensino e aprendizagem de Língua Inglesa. Nesse 

caso, interpreto a reflexão dos alunos nesse curso que foi elaborado-operacionalizado por 

mim.  

Considerando que a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica lida com textos, a 

fim de que as interpretações da experiência humana possam ser desvendadas, os 

fenômenos foram investigados por meio de um curso online intitulado Sala de aula virtual: 

professores de inglês se (in)-formando sobre a profissão docente, que foi desenhado- 
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operacionalizado por mim. Participaram desse curso, 18 alunos do curso de Letras/Inglês de 

uma universidade pública estadual, situada na região Centro-Oeste do Brasil. Este curso foi 

promovido pela plataforma TelEduc e teve início em agosto de 2009 e término em dezembro 

do mesmo ano, perfazendo uma carga horária de 40 horas. Os textos coletados dos alunos 

para a interpretação foram algumas das ferramentas da plataforma TelEduc. Já os meus 

textos, ou seja, do designer e professor-formador, constituíram um diário no qual escrevia, 

em meus momentos de dúvidas, angústias, questionamentos e aflições e também de 

certezas a respeito de pensar e agir num curso online com perspectivas inovadoras.  

Em se tratando do aspecto inovador do curso, penso que essa pesquisa foi 

inovadora na medida em que, por um lado, foi realizada online para alunos que nunca 

haviam participado de um curso dessa natureza, em função do currículo deles não oferecer 

essa oportunidade. Por outro, porque o curso foi pensado, elaborado e ministrado a partir de 

um paradigma complexo que permite olhar a realidade, mais especificamente a educação, 

com olhares mais amplos, profundos e abrangentes. Esse olhar somente foi possível com a 

ajuda dos operadores cognitivos da complexidade, os quais foram fundamentais para que 

eu pudesse colocar em ação propostas de atividades online complexas.  

Diante disso, acredito que a principal contribuição dessa pesquisa foi pensar, 

desenhar e operacionalizar um curso para futuros professores de inglês com base em novas 

teorias do conhecimento as quais me dessem respaldo para que eu, o designer, professor-

formador e pesquisador, pudesse substituir uma visão reducionista sobre o ensino e 

aprendizagem de Língua Inglesa por outra em que pudesse olhar esse aspecto de forma 

ampla, profunda e abrangente.  

Os temas hermenêutico-fenomenológicos desvendados, os quais considero, por 

meio do viés complexo, as partes de um todo, ou seja, os dois fenômenos investigados e 

interpretados, representam o todo, ao passo que os temas descobertos são as suas partes. 

Desse modo, os temas desvendados me ajudaram a ver as realidades desses fenômenos 

como eles ocorrem no mundo real complexo com seus entrelaçamentos do todo com as 

partes e vice-versa. Essa conectividade, certamente, eu não veria, caso a pesquisa fosse 

pautada pelo paradigma newtoniano-cartesiano que, dentre tantas características, privilegia 

as partes em detrimento do todo.  

O meu argumento se encontra no fato de que, com a interlocução entre a Teoria da 

Complexidade e a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica, pude olhar para a minha 

pesquisa de cima com o auxílio de lentes poderosas, que me possibilitaram observar as 

relações entre todo e partes e vice-versa, as recursividades e os diálogos entre opostos. 

Minha sensação quando realizava a pesquisa fundamentada na Teoria da Complexidade e 
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na Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica era que eu, designer, professor-formador e 

pesquisador, era um satélite espacial, que se encontrava em órbita e percorria o espaço 

terrestre de forma circular. O planeta Terra, por sua vez, era a minha pesquisa e, por conta 

desse movimento circular, graças ao satélite, tinha uma visão ampla, profunda e abrangente 

da pesquisa, de suas relações, de suas recursividades e de seu todo. 

De posse das orientações epistemológicas da Teoria da Complexidade, tenho noção 

de que não sou mais o mesmo de antes. Embora tenha consciência de que uma experiência 

de apenas quatro meses, ministrando um curso com base em um novo pensamento, seja 

limitada, sei que os próximos cursos que vierem a ser ministrados por mim, sejam eles em 

contextos virtuais ou presenciais, não serão mais pautados pelo paradigma newtoniano-

cartesiano, pois o complexo parece que já faz parte do meu ser. Não consigo mais me 

descolar desse novo pensamento. Lógico que o paradigma tradicional faz parte da minha 

vida, tendo em vista que sou fruto dele e percebi por meio do curso online que ele não será 

substituído pelo novo pensamento, uma vez que no mundo real complexo ambos ora se 

complementam, ora se antagonizam, ou seja, um não vive sem a presença do outro. Por 

exemplo, ao longo do processo de elaboração e operacionalização do curso, o pensamento 

newtoniano-cartesiano foi importante na medida em que me ajudava a por em prática o 

paradigma complexo, uma vez que, quando pensava em atividades, emergiam propostas 

simplificadoras. Mas, ao olhar para elas com as lentes complexas, as reconhecia como 

newtoniano-cartesianas e, com a ajuda dos operadores cognitivos, as transformava em 

complexas.   

Essa pesquisa também mostrou algumas limitações. Por exemplo, à época, ainda 

não estava tão familiarizado com as orientações teóricas da Teoria da Complexidade e a 

essência do primeiro fenômeno revelou isso. Essa limitação ocorreu porque, naquele 

momento, possuía a crença de que deveria eliminar o paradigma newtoniano-cartesiano e 

substituí-lo pelo paradigma complexo. Posteriormente, me conscientizei de que o paradigma 

da complexidade não elimina o paradigma simplificador; ele o integra.  

Mesmo assim, o processo de elaborar-operacionalizar um curso online e com 

perspectivas complexas se revelou por desafios, incertezas, contradições, 

imprevisibilidades, bifurcações, auto-organização, coerência e papéis. Esses temas 

surgiram em função da minha preocupação de manter o sistema complexo do curso sempre 

nutrido com a entrada e a saída de matéria, energia e informação, bem como coerente com 

as orientações epistemológicas e metodológicas do novo paradigma.  

Outra limitação que surgiu durante o processo de realização da pesquisa diz respeito 

ao período em que ela foi realizada, isto é, no segundo semestre. Refleti, após passar por 
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várias emergências, que ela deveria ter sido realizada no primeiro semestre. Como foi, pois 

no segundo semestre, os alunos estavam preocupados com provas finais, redação de 

monografias e trabalhos. Inclusive, os próprios alunos revelaram que se o curso fosse 

ministrado no primeiro semestre, ao invés de no segundo, o aproveitamento deles em 

termos de reflexões seria maior. 

Apesar dessas limitações, acredito que os meus ganhos profissionais foram 

enormes, pois aquelas inquietações e preocupações referentes àqueles alunos, os quais 

considerava passivos e irreflexivos, tanto em minhas aulas quanto em conversas informais 

com eles a respeito do ensino e aprendizagem de Língua Inglesa, parecem que foram 

minimizadas, já que os temas hermenêutico-fenomenológicos do fenômeno reflexão sobre o 

ensino e aprendizagem de Língua Inglesa revelaram movimentos reflexivos desses alunos, 

evidenciando muitas crenças que se encontravam arraigadas em seus imaginários foram 

desmitificadas, devido às leituras, discussões e interações online. Além disso, esses 

movimentos reflexivos foram passíveis de ocorrer em virtude das atividades complexas as 

quais foram baseadas nos operadores cognitivos e que possibilitaram aos alunos olhar para 

o sistema do ensino e aprendizagem de Língua Inglesa a partir de uma visão abrangente, 

ampla e profunda.  

Contudo, devo confessar que, em razão da maturidade teórica e reflexiva que 

possuo hoje, após dois anos da realização do curso, a respeito da Teoria da Complexidade 

e da Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica, se fosse realizar o curso online 

novamente, certamente, ele seria desenhado e operacionalizado de uma forma diferente. 

Assim, creio que em termos profissionais, essa postura de refletir sobre aquele momento 

sóciohistórico em que o curso foi elaborado e ministrado e, revelar que faria algo diferente, 

significa que tal como as células de um sistema vivo que se renovam constantemente, eu, 

designer, professor-formador e pesquisador também me renovo, me auto-organizo devido à 

entrada e à saída de energia, matéria e informação em função das relações inter e 

intrassistêmicas.   

No que diz respeito aos ganhos pessoais, penso que, como já disse, depois desse 

curso não sou mais a mesma pessoa, uma vez que a complexidade está em tudo o que 

vejo: está no futebol, nas novelas, na escola, no ensino e aprendizagem, em mim como 

sujeito, nos alunos, em tudo. Parece algo natural, pois, em tudo que penso, assisto ou que 

me proponho a fazer, a complexidade domina o meu pensar e agir. Por conta disso, o meu 

trabalho como professor de Língua Inglesa e de Estágio Supervisionado e de professor 

pesquisador, a partir de agora, será norteado tanto pelo Pensamento Complexo quanto pela 

Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica, pois, para mim, não são apenas teorias 

epistemológicas e metodológicas vinculadas ao novo pensamento, são modos de vida e, 
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portanto, não estão apenas na ciência; estão nosso fazer e agir no dia a dia. Dito de outra 

forma, para compreendermos o mundo, a realidade e a nós mesmos como seres 

planetários, faz-se necessário incorporar essas teorias em nossas vidas a fim de nos 

entendermos como sujeitos complexos e transdisciplinares.  

Diante disso, tanto a Teoria da Complexidade quanto a Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica abrem espaços para futuras pesquisas na área de formação de 

professores, seja presencial ou virtual, uma vez que essas teorias do conhecimento nos 

ajudam a ampliar e a criar modelos de formação de professores, no sentido de vê-los de 

uma maneira mais ampla, profunda e abrangente, uma vez que podemos ver o todo se 

relacionando com as partes e vice-versa. Esse modelo, portanto, rompe com os modelos de 

formação calcados no pensamento newtoniano-cartesiano que tratam a questão formação 

de professores como uma parte descolada de um todo complexo, em que apenas um lado 

da moeda é visualizado.  

Referindo-se à metáfora da colcha de retalhos adotada nessa tese composta pelas 

teorias da complexidade e da transdisciplinariedade que foram representadas pelos tecidos, 

e os operadores cognitivos pelos retalhos, juntamente com a linha, tesoura e agulha que 

representaram a metodologia da pesquisa, possibilitou a tessitura de uma unidade 

integrada, mesmo confeccionada com tecidos e retalhos com cores, tamanhos e formatos 

diferentes e irregulares.  

Essa colcha de retalhos tecida por meio de teias complexas se enquadra nos novos 

marcos teóricos da contemporaneidade, uma vez que nessa nova realidade, os saberes, os 

eventos e os fenômenos são construídos de forma não linear, dinâmica, recursiva, dialógica 

e hologramática. Portanto, essa metáfora representa, para mim, a forma como o 

conhecimento é tecido em tempos complexos e trandisciplinares.  
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ANEXO 1 

 INSTRUMENTO DE SONDAGEM  

 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem 

 

Instrumento de Sondagem 

 

Prezado (a) acadêmico (a): 

 

 Sou LUÍS OTÁVIO BATISTA , aluno de Doutorado do curso de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Meu interesse de pesquisa visa investigar o 

fenômeno da reflexão sobre o ensino/aprendizagem de inglês por acadêmicos de 

Letras/Inglês.  

Assim, para iniciar esse estudo, gostaria de contar com sua preciosa 

colaboração, no sentido de apontar, por ordem de importância, QUESTÕES SOBRE 

O ENSINO/APRENDIZAGEM DE INGLÊS QUE O(A) AFLIGEM, I NQUIETAM E 

INCOMODAM, de alguma forma, como aluno (a) e/ou professor (a) dessa língua. As 

questões aqui levantadas servirão de base para uma futura discussão online, a ser 

realizada no segundo semestre de 2009.  

1ª _____________________________________________________________ 

2ª______________________________________________________________ 

3ª______________________________________________________________ 

4ª _____________________________________________________________ 

5ª _____________________________________________________________ 

6ª _____________________________________________________________ 

 

Muito obrigado por sua colaboração. 
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ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

a) Nome:                                                              Nome fictício:  

 

b) Idade:  

(............) de 17 a 25 anos 

(            ) de 26 a 35 anos 

(            ) de 27 a 46 anos 

(............) Mais de 47 anos 

 

c) Série do curso de Letras/Inglês, em que se encontra:  

 

d) Numere, por ordem cronológica, os contextos nos quais você foi exposto ao 

ensino-aprendizagem de Língua Inglesa: 

(......) Pré-escola 

(......) Educação Infantil (primeira a quarta)  

(      ) Ensino Fundamental Completo (quinta a oitava) 

(      ) Ensino Médio Completo (primeiro ao terceiro/quarto) 

(......) Curso de Letras/Inglês 

(      ) Aulas particulares. Por quanto tempo? __________________ 

(      ) Escolas de idiomas. Por quanto tempo? __________________ 

(      ) Viagens a países de Língua Inglesa 

(      ) Cursos de Língua Inglesa  no exterior  
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Alguma informação complementar em relação a essa questão? 

e) Porque decidiu estudar inglês em escolas de idiomas antes de entrar  para 

o curso de Letras/Inglês?  

 

f) Atualmente, estuda inglês paralelamente ao curso de Letras/Inglês? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

Se a resposta for positiva , especificar a (s) razão (ões) de cursar inglês junto 

ao curso de Letras/Inglês: 

 

Se a resposta for negativa , especificar a (s) razão (ões) de não cursar inglês 

junto ao curso de Letras/Inglês. 

 

 

g) Em qual estágio do curso de inglês na escola de idioma você se encontra? 

 

 

h) Nos últimos quatro anos, fez algum curso de extensão, ensino ou pesquisa 

na universidade relacionado à área de Língua Inglesa? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

 

Se sua resposta for negativa , especificar a razão de não ter cursado: 

 

 

Caso sua resposta for positiva , especificar os cursos:  

 

 

i) Qual é a sua profissão?  
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j) Já ministra (ou) aulas de inglês? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

 

Caso sua resposta for positiva , especificar onde ministra (ou) as aulas 

(escolas de idiomas, pública, particular, ou outras), séries, tipos de aulas 

(estágio, substituição ou ambos).  

 

 

l) Você participou de TODAS as atividades do curso online? 

(            ) Sim 

(...... .....) Não 

 

Caso sua resposta for positiva , especificar o porquê da participação de todas 

as atividades do curso online. 

 

 

Caso sua resposta for negativa , especificar quantas atividade (s) não foi 

(ram)  realizada (s) e o (s) motivo (s)  da não participação. 

 

Agradeço imensamente sua participação no curso online. 

Prof. MSc. Luís Otávio Batista 
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ANEXO 3 

 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
 

 


